
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห,องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

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

๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ ลาป6วย  
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส;วน  
   รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส;วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๑. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการ 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
     และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๒. นางปริตา  วงศ!ชุตินาท ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๓. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑  
๔. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู�อํานวยการสํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการ 
    ในกิจการโทรคมนาคม 
๕. นายนิพนธ!  จงวิชิต ผู�เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน;งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวใจทิพย!  ศรีโนนชัย ผู�อํานวยการส;วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวปุณย!สิรี  ฉัตรจินดา ผู�อํานวยการส;วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๘. นายอรรถชัย  แมนมนตรี วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส;วน 
  สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๙. นายเชาวน!เนตร  บุญไชย เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค;าธรรมเนียมและอัตรา 
  ค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวอารยา  พิชิตกุล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค;าธรรมเนียมและอัตรา 
  ค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
  กระจายเสียง  
๑๒. นางสาวณัชชา  ไพบูลย!พลาย�อย นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
  โทรคมนาคม ๑ 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑     : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันอาทิตย!ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. ได�จัดการประมูล 
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๘๐๐ MHz  ขอขอบคุณกรรมการ 
กสทช. ท่ีได�มาร;วมพิธีเปHดการประมูลคลื่นฯ และเข�าร;วมการประชุมสรุปผล   
การประมูล ซ่ึงในวันนี้จะได�นําเสนอเรื่องการรับรองผลการประมูลให�ท่ีประชุม
พิจารณาต;อไป  

 ๒. เม่ือวันจันทร!ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปPนประธานกล;าวเปHด
โครงการฝRกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร�อมสําหรับบุคลากรของสํานักงาน 
กสทช. จํานวน ๓ หลักสูตร ได�แก; หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรพนักงาน
ปฏิบัติการระดับสูง และหลักสูตรผู�อํานวยการส;วนหรือเทียบเท;า โดยได�รับเกียรติ
จากรัฐมนตรีช;วยว;าการกระทรวงการต;างประเทศ (นายวีระศักด์ิ ฟูตระกูล)  
มาบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห!สถานการณ!โลกยุคสงครามการค�าและการ
ปรับตัวของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0” และเลขาธิการ กสทช.     
ได�บรรยายเรื่อง “สํานักงาน กสทช. กับการพัฒนาประเทศ” นอกจากนี้ ยังได� 
รับทราบว;ากรรมการ กสทช. หลายท;านก็จะไปให�ความรู�แก;พนักงาน ซ่ึงโครงการ
ดังกล;าวถือว;าเปPนเรื่องการพัฒนาบุคลากร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

   
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒        :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๓  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันอาทิตย�ท่ี ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันอาทิตย!ท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ    
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.   
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันอาทิตย!ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ          

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

และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : มท. ทท. คท. 
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต;งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒   : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
 มิถุนายน ๒๕๖๑ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช.      
ว ;าด�วยการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทระหว;างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า อัตราการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทมีประมาณ ๑ กรณี
ต;อเดือน ซ่ึงบางเรื่องท่ีไกล;เกลี่ย อาทิ SMS ท่ีไม;ได�สมัครใช�บริการ เปPนเรื่องท่ีมี
หลักฐานชัดเจนอยู;แล�ว ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนประเด็น
ความเหมาะสมการดําเนินการเรื่องการไกล;เกลี่ยข�อพิพาทในกรณีท่ีมีการปรับปรุง
โครงสร�างของสํานักงานฯ ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับข�อสังเกตไป
ดําเนินการต;อไป 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : การรายงานสถานะการใช,เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ตามประกาศ กสทช.    
เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจําป@ ๒๕๕๙ 
และประจําป@ ๒๕๖๐ : จท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสถานะการใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ประจําปc ๒๕๕๙ 

และประจําปc ๒๕๖๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม และการตรวจสอบติดตามของสํานักงาน กสทช. 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานสถานการณ!ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 

ว;าในส;วนของรายงานประจําปc ๒๕๕๙ มีความล;าช�า สําหรับรายงานประจําปc ๒๕๖๐ 
ดําเนินการได�ตามกําหนดเวลา จึงขอฝากว;าอาจจะต�องปรับปรุงการดําเนินงาน 
ให�กระชับและทันต;อกรอบเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับ
ข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ
 ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�อง ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๒ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ 
 มิถุนายน ๒๕๖๑ : ลย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันท่ี ๓๐  

มิถุนายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการรับ การจ;าย 
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. ในส;วน

เรื่องลูกหนี้ซ่ึงพบว;าลูกหนี้ค;าตอบแทนคลื่นความถ่ีส;วนใหญ;เปPนลูกหนี้ระยะสั้น 
ไม;เกิน ๑ ปc แต;ลูกหนี้ค;าเช;าใช�วิทยุคมนาคมเกิน ๒ ปcทุกราย และลูกหนี้ค;าธรรมเนียม
เลขหมายบางรายเกิน ๒ ปc ซ่ึงเข�าใจว;าเปPนกรณีของมาตรการเยียวยา และลูกหนี้
ใบอนุญาตจะประมาณ ๑-๒ ปc ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามเร;งรัด  
มิฉะนั้นจะกลายเปPนหนี้สูญ ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับข�อสังเกต     
ไปดําเนินการต;อไป  



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข,องภายหลัง 
การควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ไทม� ดอทคอม อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๕) : วท.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต;อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว;างบริษัท ไทม! ดอทคอม อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งท่ี ๕) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : สถิติเรื่องร,องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ต้ังแต; พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ให�คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�อง       
เร;งพิจารณาดําเนินการเรื่องร�องเรียนให�เสร็จโดยเร็ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว;างวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ    
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามี
การออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๔๕ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน ๓๔ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน   ๘ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน   ๓ สถานี  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว;า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
เปPนเพียงมาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุดและไม;เปPนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปPนการเฉพาะ ว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 



๗ 
 

ดังนั้นเม่ือมีการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุ     
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง เพ่ือแก�ไขป�ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว)าจะขอรับข�อสังเกตไป
ดําเนินการต)อไป   

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙   : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว;างวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ    
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม;ปรากฏประวัติว;ามี
การออกอากาศขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวนท้ังสิ้น ๖๘ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน ๔๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน ๒๖ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน   ๒ สถานี  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ว;า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปPน
เพียงมาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ  
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุดและไม;เปPนการสมควร 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปPนการเฉพาะ ว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังนั้นเม่ือมีการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุ     
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง เพ่ือแก�ไขปfญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 
หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับข�อสังเกตไป
ดําเนินการต;อไป  

  
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟมมิล่ี  
โนฮาว จํากัด : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟมมิลี่  

โนฮาว จํากัด จากเดิม นางเกศรา  มัญชุศรี  เปลี่ยนเปPน  นายรองรักษ!  พนาปวุฒิกุล  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : เรื่องร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด เปล่ียนแปลงโปรโมช่ัน 

ท่ีมีค�าบริการใกล,เคียงกับโปรโมช่ันเดิมท่ีสมัครใช,บริการไว,โดยไม�ติดสัญญา
พร,อมยกเว,นค�าบริการในวันท่ีไม�สามารถรับชมได,ตามปกติ (เลขท่ี ๑๒๙/๒๕๖๐) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 

เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นท่ีมีค;าบริการใกล�เคียงกับโปรโมชั่นเดิมท่ีสมัครใช�บริการไว�
โดยไม;ติดสัญญา พร�อมยกเว�นค;าบริการในวันท่ีไม;สามารถรับชมได�ตามปกติ 
(เลขท่ี ๑๒๙/๒๕๖๐) เนื่องจากผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับการ    
แก�ไขแล�วจากผู�ประกอบกิจการ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง การร�องเรียนบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 

ซ่ึงได�มีการยุติเรื่องไปแล�ว โดยมีข�อสังเกตในส;วนเหตุผลท่ีเกิดเรื่อง เนื่องจากผู�รับชม
ระบุว;ารับชมรายการไม;ได� แต;บริษัทฯ อ�างว;ามีการย�ายสายลงดิน ทําให�ต�องเปลี่ยน
แพ็กเกจ ซ่ึงเหตุผลดังกล;าวนี้อาจจะไม;เก่ียวข�องกัน เพราะถ�าหากการย�ายสายลงดิน
แล�วทําให�เกิดผลกระทบ ก็อาจจะต�องติดตามตรวจสอบ แต;อย;างไรก็ดี เรื่องนี้ก็ได�
ยุติลงเนื่องจากบริษัทฯ ได�มีการเยียวยาแล�ว ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับ
ข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ! 

มานะกิจ) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท;าน 
ได�แก; นายสมัคร  เชาวภานันท!  นายสุนทร  เหมทานนท! และนายภาณุ ต;อตระกูล    
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เสนอ 

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ดีมีเตอร� 
คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ดีมีเตอร! 

คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔  : ข,อร,องเรียนกรณีขออุทธรณ�ผลการพิจารณาการจัดระดับความเหมาะสม   

ของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง ONE (ช�อง ๓๑) :  ผส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขออุทธรณ!ผลการพิจารณาการจัดระดับ

ความเหมาะสมของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากมติที่ประชุม กสทช.      
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ได�รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน
กรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ทางช;อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช;อง ONE (ช;อง ๓๑) นั้น ถือเปPนท่ีสุด 
ในฝ6ายบริหาร หากผู�ร�องเรียนไม;พอใจในผลการพิจารณาดังกล;าว จะต�องใช�สิทธิ์
โต�แย�งคัดค�านโดยการฟlองต;อศาลปกครองเท;านั้น จะอุทธรณ!ต;อ กสทช. ไม;ได� 
ตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกท้ังกรณีดังกล;าวไม;มีเหตุท่ีจะรับคําขอไว�พิจารณา 
ใหม;ได� ตามมาตรา ๕๔ แห;งพระราชบัญญัติดังกล;าว ท้ังนี้ ให�รับข�อเสนอแนะ       
ท่ีให�ทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน!ฯ ไว�พิจารณาประกอบการกํากับดูแลต;อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง อุทธรณ!ผลการพิจารณาการจัดระดับความ

เหมาะสมของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ซ่ึงท่ีผ;านมาเสนอต;อท่ีประชุม กสทช. 
เปPนเพียงเรื่องเพ่ือทราบ ดังนั้น กรณีนี้ก็คงเปPนเพียงรับทราบเช;นเดิม แต;ถ�าหากในชั้น
คณะอนุกรรมการหรือชั้นใดก็ตามเห็นว;ามีเหตุหรือไม;มีเหตุอย;างไรก็พิจารณาทาง
ปกครองตามปกติไป ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะขอรับข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๑๗๖๗/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขแดง

ท่ี ๑๓๘๑/๒๕๖๑) ระหว�าง วัดพรหมนิมิต ผู,ฟRองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟRองคดี : มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลคําพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๗๖๗/๒๕๕๘ (คดี

หมายเลขแดงท่ี ๑๓๘๑/๒๕๖๑) ระหว;าง วัดพรหมนิมิต ผู�ฟlองคดี กับ กสทช.    
ผู�ถูกฟlองคดี ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  



๑๐ 
 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด แก,ไขปSญหาการเรียกเก็บ

ค�าบริการไม�เปUนไปตามท่ีได,ตกลงกันไว, (เลขท่ี ๓/๒๕๖๑) : บส.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
 ๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แก�ไข

ปfญหาการเรียกเก็บค;าบริการไม;เปPนไปตามท่ีได�ตกลงกันไว� (เลขท่ี ๓/๒๕๖๑)  
 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด 

ให�ปฏิบัติตามข�อ ๒๔ และข�อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แก�ไข
ปfญหาการเรียกเก็บค;าบริการไม;เปPนไปตามท่ีได�ตกลงกันไว� (เลขท่ี ๓/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : ร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบรายการแนะนําสินค,า Happy life สินค,าชุด 

OHM Iyara ถามฟRา ปรึกษาดิน ออกอากาศทางช�องรายการสปริงนิวส�  
ลําดับช�องท่ี ๑๙ มีการโฆษณาขายวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง มีเนื้อหา
รายการไม�เปUนความจริง (เลขท่ี ๒๐/๒๕๖๑) : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ สปริงนิวส! ให�ระงับการกระทําท่ี
เปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการ หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!สินค�าดังกล;าว หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมี
การออกอากาศหรือการโฆษณาโดยมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในทํานองเดียวกัน
ทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากบริษัทฯ ได�มีการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาท่ีมีเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าท่ีผิดกฎหมาย หรือท่ีเปPนการหลอกลวงโดยอาศัยความเชื่ออย;างงมงาย
หรือความศรัทธาของบุคคล ซ่ึงไม;สามารถพิสูจน!ได�ด�วยหลักเหตุผลหรือ
กระบวนการพิสูจน!ท่ีเปPนท่ียอมรับ อันเปPนการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภค



๑๑ 
 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปPน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๓) ท้ังนี้ หากบริษัท สปริงนิวส! 
เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ สปริงนิวส! ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองไม;เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
ไม;เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบรายการแนะนําสินค�า 
Happy life สินค�าชุด OHM Iyara ถามฟlา ปรึกษาดิน ออกอากาศทางช;อง
รายการสปริงนิวส! ลําดับช;องท่ี ๑๙ มีการโฆษณาขายวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง  
มีเนื้อหารายการไม;เปPนความจริง (เลขท่ี ๒๐/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ T Variety 

โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีอาจเข,าข�ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ 
ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

    
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ T Variety ให�ระงับการกระทํา 
ที่เปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เมก�า ไวท! 
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๖๙๕๐-๑-๐๐๑๘ จดทะเบียนชื่อ เมก�า – ไวท! (สารสกัด
จากมะเขือเทศคอลลาเจนจากปลาและโปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลือง) (ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร) และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร แอล – ซี พลัส (L-ZE PLUS) เลขสารบบอาหาร 
๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ    
ในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปPนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติ
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 แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ



๑๒ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เอส อาร! เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ T Variety ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)   
ช;องรายการ T Variety โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีอาจเข�าข;ายการกระทํา 
ท่ีเปPนการเอาเปรียบ ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ช�องรายการ ฟRาวันใหม� (FAH WON MAI) 

โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีอาจเข,าข�ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
     ๑.  มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง

บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ฟlาวันใหม; (FAH WON MAI) 
ให�ระงับการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร สารสกัดจากเห็ดหลินจือ ตรา เนเจอร!-พลัส เลขสารบบอาหาร   
๗๔-๒-๐๓๓๕๗-๑-๐๐๔๒ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร สาหร;ายเกลียวทอง เบสท!   
เนเจอร! ไลฟ� เลขสารบบอาหาร ๕๐-๑-๐๓๙๓๕-๕-๐๐๓๖ ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร เนเจอร!-พลัส เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๙๔๕๙-๒-๐๐๐๑ และ
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร น้ํามันมะพร�าวชนิดแคปซูล (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) 
(เครื่องหมายการค�าออร!กรีน) (COCONUT OIL CAPSULE (DIETARY SUPPLEMENT 
PRODUCT) (OrGreen TM)) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๑๐๔๙-๑-๐๒๕๖   
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ 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 แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท บลู สกาย 
แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ฟlาวันใหม; (FAH WON MAI) ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตาม
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คําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�
ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) พิจารณาดําเนินการกับผู�ร;วมดําเนินรายการท่ีอ�างว;าเปPน
ผู�ใช�ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร น้ํามันมะพร�าวชนิดแคปซูล (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) 
(เครื่องหมายการค�าออร!กรีน) (COCONUT OIL CAPSULE (DIETARY SUPPLEMENT 
PRODUCT) (OrGreen TM)) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๑๐๔๙-๑-๐๒๕๖ 
เนื่องจากบุคคลดังกล;าวมีการบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเปPนเท็จ 
เกินจริง หลอกลวงให�เกิดความเชื่อโดยไม;สมควร หรือทําให�เข�าใจผิดใน
สาระสําคัญของผลิตภัณฑ!เสริมอาหารนั้น อันเปPนเหตุท่ีก;อให�เกิดความ
เสียหายต;อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย!สินของผู�บริโภคในวงกว�างได�   
เพ่ือประโยชน!ในการคุ�มครองผู�บริโภค 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ฟlาวันใหม; 
(FAH WON MAI) โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีอาจเข�าข;ายการกระทําท่ีเปPนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การฝiาฝjนคําส่ังทางปกครองของบริษัท เดอะ คอร�เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จํากัด

ช�องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ   
ท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส.  

 
มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองบริษัท เดอะ   
คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช;องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel)  
เปPนเงินจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง จํานวน ๑ วัน (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบกับข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕    
โดยให�ยื่นชําระค;าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่ง ท้ังนี้ หากบริษัท 
เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช;องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) 
ฝ6าฝnนไม;ยื่นชําระค;าปรับภายในเวลาท่ีกําหนดดังกล;าว กสทช. จะพิจารณาใช�
มาตรการบังคับทางปกครองท่ีสูงข้ึนต;อไป  

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การฝ6าฝnนคําสั่งทางปกครองของบริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น 
ออฟไทยวิชั่น จํากัดช;องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) กรณีโฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : ห,างหุ,นส�วนจํากัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ คล่ืนความถ่ี 

๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ� โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีอาจเข,าข�ายการกระทํา    
ท่ีเปUนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง 
ห�างหุ�นส;วนจํากัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ! ให�ระงับการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ตังถ่ังซาร!น หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหา
สาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปPนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติ
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 แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส;วนจํากัด  
ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ!  
ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียัง
ไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช.วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง ห�างหุ�นส;วนจํากัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ! โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร   
 ท่ีอาจเข�าข;ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน! 
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : กรณีบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช�องรายการ JKN DRAMAX โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีอาจเข,าข�ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู,บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง 
บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช;องรายการ JKN DRAMAX ให�ระงับการกระทําท่ี
เปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร คลอด้ี พลัส หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!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 แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช;องรายการ 
JKN DRAMAX ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง กรณี บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช;องรายการ 
 JKN DRAMAX โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข;ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ
 ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : กรณีบริษัท เอสที เซกเมนต� จํากัด ช�องรายการ ทีวีบ,านบ,าน (BaanBaan TV)

โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีอาจเข,าข�ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู,บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง 
บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช;องรายการ ทีวีบ�านบ�าน (BaanBaan TV) ให�ระงับ
การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ



๑๖ 
 

โทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
คลอด้ี พลัส (CORDY PLUS) เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙ และ
โฆษณาผลิตภัณฑ! ชาผสมสมุนไพร (ตรา เอสที โกลด!) (Tea & Natural Herbs 
(ST-Gold Brand)) เลขสารบบอาหาร ๕๐-๒-๐๕๖๕๑-๖-๐๐๒๕ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด 
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง    
ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา     
ท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช;องรายการ ทีวีบ�านบ�าน 
(BaanBaan TV) ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีบริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช;องรายการ ทีวีบ�านบ�าน 
 (BaanBaan TV) โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข;ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ
 ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : กรณีบริษัท เอช26 จํากัด ช�องรายการ GOOD TV โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
 ท่ีอาจเข,าข�ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน� : บส. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง 
บริษัท เอช26 จํากัด ช;องรายการ GOOD TV ให�ระงับการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องด่ืมรสสมุนไพร ตรา เป6า ชุน ลู; เลขสารบบอาหาร 
๑๒-๒-๐๔๙๔๔-๒-๐๐๐๑  ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร แอล-ซี พลัส เลขสารบบอาหาร 
๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เอ็นเค (NK dietary 
supplement product) เลขสารบบอาหาร ๑๒-๑-๐๗๗๕๘-๑-๐๐๐๑ หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด      



๑๗ 
 

ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เอช26 จํากัด ช;องรายการ 
GOOD TV ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง กรณีบริษัท เอช26 จํากัด ช;องรายการ GOOD TV 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีอาจเข�าข;ายการกระทําท่ีเปPนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การแก,ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการด,านผังรายการและเนื้อหารายการ
 และคณะอนุกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
 โทรทัศน� : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 โดยเห็นชอบการปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการด�านผังรายการ   
 และเนื้อหารายการและคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน! ซ่ึงเปPนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ 
 แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้     
 ๑. คณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหารายการ 
 (๑) ให� ผศ. ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค  พ�นจากการเปPนอนุกรรมการ 
 (๒) แต;งต้ังให� พลตํารวจโท สุรพล  ทวนทอง  เปPนอนุกรรมการ  
 ๒. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 (๑) ให� พลตํารวจโท สุรพล  ทวนทอง  พ�นจากการเปPนอนุกรรมการ 
 (๒) แต;งต้ังให� ผศ. ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค  เปPนอนุกรรมการ  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการด�านผัง
 รายการและเนื้อหารายการและคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ทีเอ มีเดีย 
จํากัด สถานีแซ�บสเตช่ัน รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ : ปส.๑ 

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

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�บริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ 
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให�มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือน นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติการ
ออกอากาศโดยไม;ได�รับอนุญาต  

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ!การ กํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือน
ให�บริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศ 
สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ ให�ถูกต�องตามกฎหมายว;าด�วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!และเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการท่ีคณะกรรมการกําหนดต;อไป   

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พร�อมท้ังเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก;บริษัท 
ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
บริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๗ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ ดังนี้ 

      “๑. ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปPนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี



๑๙ 
 

เอาไว�เปPนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปPนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการยื่นล;าช�าหรือแม�แต;กรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิดเช;นในรายนี้ 

       ๒. กรณีของบริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น นี้ มีการออกอากาศ
ในช;วงท่ีไม;ได�รับใบอนุญาต ขอให�ดําเนินการตามกฎหมายตามปกติต;อไปด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซ่ึงได,รับใบอนุญาตมากกว�า   
 ๑ สถานีข้ึนไป (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�แก;ผู�ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซ่ึงได�รับอนุญาตมากกว;า ๑ สถานี
ข้ึนไป จํานวน ๕๕ นิติบุคคล รวม ๑๔๙ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต   
๑ ปcเท;ากันทุกสถานี นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายของผู�ทดลองประกอบกิจการ 
แต;ละรายสิ้นสุดลง  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาต
มากกว;า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๘ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ ดังนี้ 

      “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปPนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ



๒๐ 
 

การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปPนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปPนการท่ัวไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสมาคมสมัชชา
 มวลชนเพ่ือความม่ันคง สถานีวิทยุกระจายเสียงเซฟแฟมมิล่ี คล่ืนส่ือรัก สายใย
 ไออุ�น (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ไม;อนุญาตให�สมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเซฟแฟมมิลี่ คลื่นสื่อรัก 
สายใย ไออุ;น (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐) เนื่องจากไม;ดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�ถูกต�องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปPนการกระทําท่ีขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบ
กิจการ อย;างไรก็ดี หากสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง ประสงค!จะ
ทดลองประกอบกิจการอยู;ต;อไป ให�ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และ
ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�แล�วเสร็จในคราวเดียวกัน ทั้งนี ้ ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต;ได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณาจากสํานักงาน 
กสทช. หากสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง ฝ6าฝnนไม;ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาดังกล;าวจะถือว;าไม;ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต;อไป  
และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต;วันท่ีครบกําหนด   

 ๒. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 



๒๑ 
 

อันเนื่องมาจากการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในข�อ ๑. ด�วยเหตุท่ีการ
ยื่นคําขอเปPนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด
ภายหลังกระบวนการพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตแล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล;าช�าตามนัยของกฎหมาย  

 ๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติการ
ฝ6าฝnนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความ
ม่ันคงในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปPนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส;วนท่ี
เก่ียวข�องต;อไป  

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟlองคดีปกครองให�สมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคงทราบต;อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
 กิจการของสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง สถานีวิทยุกระจายเสียงเซฟแฟมมิลี่ 
 คลื่นสื่อรัก สายใย ไออุ;น (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห,างหุ,นส�วนจํากัด
 สยามเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด สยามเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ 
(รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
เนื่องจากเอกสารประกอบการยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ�วน
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) อย;างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏประวัติการ
ดําเนินการท่ีขัดต;อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว;าด�วยวิทยุคมนาคมภายหลังการเปลี่ยนแปลงข�อมูล
การทดลองประกอบกิจการ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ   

 ๒. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติ 
การฝ6าฝnนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงสยาม
เรดิโอ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปPนข�อมูล
ประกอบการดําเนินการในส;วนท่ีเก่ียวข�องต;อไป  



๒๒ 
 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส;วน
จํากัด สยามเรดิโอ ทราบต;อไป  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของห�างหุ�นส;วนจํากัด สยามเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง    
สยามเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๙ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ ดังนี้ 

      “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปPนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปPนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปPนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการยื่นล;าช�าหรือแม�แต;กรณีท่ีมีการกระทํา
ความผิดเช;นในรายนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : พิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภท 
 กิจการบริการชุมชนเปUนประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�ผู�ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปPนประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ จํานวน ๓ สถานี เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปPนประเภทกิจการ 
บริการทางธุรกิจได� และให�ดําเนินการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ



๒๓ 
 

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร�อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอ โดยให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และเง่ือนไขตามประกาศ
สํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ครบถ�วนภายใน ๙๐ วัน นับแต;วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณา ดังนี้  

 (๑)  มีผู�มีสิทธิยื่นคําขอ (สมาชิกในกลุ;มคนเดิม) เปPนหุ�นส;วนหรือผู�ถือหุ�น
มากกว;าก่ึงหนึ่ง และมีอํานาจลงนามกระทําการผูกพันนิติบุคคลท่ียื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 (๒)  ให�ผู�มีสิทธิยื่นคําขอ (สมาชิกในกลุ;มคนเดิม) ทุกรายท่ีเปPนหุ�นส;วนหรือ
เปPนผู�ถือหุ�น มีสัดส;วนการถือหุ�นในสัดส;วนท่ีเท;ากัน รวมกันมากกว;าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหุ�นท้ังหมดของนิติบุคคลท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 (๓)  ไม;เปPนนิติบุคคลท่ีเคยยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
หรือเคยได�รับอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อยู;ก;อนแล�ว   

 ๒. ให�ผู�ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ท้ัง ๓ สถานีตามข�อ ๑ ชําระค;าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอ ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ พร�อมแนบหลักฐานการชําระค;าธรรมเนียมประกอบคําขอ  

 ๓. ให�ผู�ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ท้ัง ๓ สถานีตามข�อ ๑ ใช�ชื่อสถานีท่ีสอดคล�องกับประเภทการทดลองประกอบ
กิจการท่ีได�รับอนุมัติให�เปลี่ยนแปลง โดยมิให�ชื่อสถานีมีถ�อยคําหรือข�อความท่ี
สื่อความหมายถึงอํานาจ หน�าท่ี ภารกิจของหน;วยงานภาครัฐ หรือท่ีมีความหมาย
ขัดแย�ง หรืออาจก;อให�เกิดความเข�าใจคลาดเคลื่อนกับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  

 ๔. หากผู�ได�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการชุมชน ท่ีได�ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปPนประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ มิได�ดําเนินการยื่นคําขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให�ครบถ�วน
ภายในกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดตามข�อ ๑ ให�ถือว;าไม;ประสงค!จะ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามท่ีร�องขอ  

 ๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปPน
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท้ัง ๓ สถานี เพ่ือทราบผลการพิจารณา พร�อม
ท้ังแจ�งเง่ือนไขการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ  

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

 



๒๔ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการจากประเภทกิจการบริการชุมชน เปPนประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ ดังนี้ 

      “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปPนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปPนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต;ออายุ   
กันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปPนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส)วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว;าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 

       ในกรณีการขอเปลี่ยนประเภทบริการจากประเภทกิจการบริการชุมชน 
มาเป,นกิจการบริการทางธุรกิจเช)นกรณีนี้ จึงถือเป,นการเปลี่ยนแปลงสิทธิ   
อันเป,นสาระสําคัญ ซ่ึงไม)ควรท่ีจะอนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิในการ
ทดลองเดิมคงอยู)ไปเรื่อยๆ ก ็เปPนปfญหาในตัวเองอยู;แล�ว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑  
   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๙ สถานี 

 ๒. ไม;อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๑๐ สถานี) 



๒๕ 
 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๓๘ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ ดังนี้ 

       “ผมขอสงวนความเห็นและยืนยันความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๐ 
ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๗๓ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๑๐๑ ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี 
สทช ๑๐๐๓.๘/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบันทึกที่ สทช 
๑๐๐๓.๘/๑๒๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากผมเห็นว;า กสทช. 
จําเปPนต�องให�ความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ซ่ึงข�อมูลในปfจจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว;า ณ วันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. รวม ๕,๗๕๙ สถานี 
แบ;งเปPนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี  
ซ่ึงส;งผลให�เกิดประเด็นปfญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายด�าน และในกรณีนี้ 
ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การขอย�ายหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี  
ท่ีต้ังเครื่องส;ง และท่ีต้ังสายอากาศ อันเปPนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ 
การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล;าวจะก;อให�เกิดช;องทางในการแสวงหาประโยชน!
ในทางธุรกิจตามมา กสทช. จึงต�องมีมาตรการควบคุมหรือกํากับดูแลอย;างเข�มงวด 
เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการคลื่นความถ่ีท่ีมีอยู;อย;างจํากัดได�อย;างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล�องตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมาย 

        เม่ือพิจารณาประกอบกับแนวทางการแก�ไขปfญหาการรบกวนโดยใช�เง่ือนไข
ทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ร;วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว;างประเทศ (ITU) 
จัดทําข้ึน ซ่ึงชี้ว;าสถานีวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในประเทศไทย มีจํานวนมากเกินกว;า
ท่ีจะอนุญาตให�ประกอบกิจการได� กสทช. จึงสมควรมีมาตรการกํากับดูแล  
การทดลองประกอบกิจการท่ีเข�มข�นข้ึน หากไม;มีมาตรการกํากับอย;างเข�มงวด
หรือยังคงผ;อนผันให�ประกอบกิจการโดยไม;มีแผนควบคุม หรือกํากับปริมาณ
สถานีให�อยู;ในจํานวนท่ีเหมาะสม ย;อมเปPนการยากท่ีจะนําไปสู;การจัดสรร 
คลื่นความถ่ีเพ่ืออนุญาตให�ประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม 
ในอนาคตได� 

       ดังนั้นผมจึงเห็นว;าการอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ในระบบ เอฟ.เอ็ม ท่ีผ;านมาเปPนระยะเวลาหกปcนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแล�ว 
กสทช. จําต�องพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน 
เพ่ือให� กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีมีอยู;อย;าง
จํากัดเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมได�โดยเร็ว” 



๒๖ 
 

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๑ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ ดังนี้ 

       “เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปPนในส;วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม;มีประเด็น แต;ในส;วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส;งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง 
อาจเปPนเรื่องท่ีไม;สมควรอนุญาต เนื่องจากเปPนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท;านั้น   
ซ่ึงผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปPนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปPนระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาต
ในส)วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับ
เรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว;า
จะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุป 
ผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน;แท�
ควรเปPนเช;นไร ไม;ใช;ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ� ช�องรายการ 

สถานีโทรทัศน�ภาคภาษาอังกฤษ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ!   

ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ จากเดิม นางธารทิพย! ทองงามขํา 
เปลี่ยนเปPน นายดุสิต สิงห!คีรี โดยมีผลต้ังแต;วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๑    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกรมประชาสัมพันธ! ช;องรายการ 
สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี โดยเคร;งครัด ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�คณะกรรมการทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต;วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน! (ปส.๒) บันทึกข�อมูลดังกล;าว เพ่ือใช�เปPนข�อมูลประกอบการกํากับ
ดูแลต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ! 
ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ  



๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเปUนครั้งแรก ช�องรายการ 
Love Nature HD : ปส.๒    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ทรู 
วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ช;องรายการ Love Nature HD โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปc นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อม
แจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี      
แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก 
ช;องรายการ Love Nature HD 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให,มูลนิธิ ฮัมซะฮ� ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืน

ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี 
ช�องรายการสถานีโทรทัศน� ไทยมุสลิม(TMTV) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;มูลนิธิ 
ฮัมซะฮ! ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! ไทยมุสลิม(TMTV) โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปc นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ี   
ไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�มูลนิธิ ฮัมซะฮ! ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 



๒๘ 
 

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

 ๓. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการที ่ไม;ใช �คลื ่นความถ่ี    
แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! ไทยมุสลิม(TMTV) ต้ังแต;
วันท่ี กสทช. มีมติอนุญาตให�บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ได�รับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! 
นิว ทีเอ็ม (NEW TM) 

 ๔. ให�มูลนิธิ ฮัมซะฮ! ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตให�มูลนิธิ ฮัมซะฮ! ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�
คลื่นความถ่ี ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! ไทยมุสลิม(TMTV) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การมอบอํานาจให,มีคําส่ังระงับการฝiาฝjนต�อพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรร 
 คล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ ของส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงาน
 ของรัฐในฐานะผู,ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งให�สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก 

ภาคท่ี ๒ ค;ายศรีพัชรินทร! FM ๘๘.๒๕ MHz ตรวจสอบ และหากปรากฏว;าเปPนจริง
ตามรายงานผลการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)      
ให�ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารเปPนการชั่วคราวโดยทันที 
เปPนการชั่วคราวจนกว;าผลการสอบสวนจะเปPนอย;างหนึ่งอย;างใด หากฝ6าฝnน
หรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว เห็นควรกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยให�ชําระค;าปรับทางปกครองเปPนเงินไม;เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต;อวัน ตลอด
ระยะเวลาท่ีฝ6าฝnน  



๒๙ 
 

 ๒. กรณีมีเหตุออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีถือเปPนการกระทําความผิด
กฎหมายอาหารและยา เปPนกรณีท่ีมีความจําเปPนเร;งด;วน หากปล;อยให�เนิ่นช�าไป 
จะก;อให�เกิดความเสียหายอย;างร�ายแรงแก;ผู�หนึ่งผู�ใด หรือจะกระทบต;อประโยชน!
สาธารณะ อันเปPนเหตุให�ไม;ต�องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แห;งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ท่ีให�คู;กรณีมีโอกาสท่ีจะได�ทราบ
ข�อเท็จจริงอย;างเพียงพอและมีโอกาสได�โต�แย�งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบมอบอํานาจให�เลขาธิการ กสทช. หรือผู�ท่ีเลขาธิการ กสทช. 
มอบหมายให�เปPนพนักงานเจ�าหน�าท่ี มีอํานาจสั่งให�ส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน;วยงานอ่ืนของรัฐรายเดิม ผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
ระงับการกระทําท่ีฝ6าฝnนต;อพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ หลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนดในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงได�ทันทีเปPนการชั่วคราว เพ่ือปlองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
เม่ือได�รับแจ�งเปPนลายลักษณ!อักษรหรือตามแบบแจ�งผลการกระทําความผิด
จากสํานักงาน อย. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การมอบอํานาจให�มีคําสั่งระงับการฝ6าฝnนต;อพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ของส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน;วยงานของรัฐในฐานะผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือ

ให,บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทริปเป|ล ที 
เน็ตเวิร�ค จํากัด ช�องรายการ Sony Channel : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหร ือโทรทัศน!        

เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี  
ของบริษัท ทริปเปHล ที เน็ตเวิร!ค จํากัด ช;องรายการ Sony Channel ใบอนุญาต
เลขท่ี B1-S21040-0725-56 ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทริปเปHล ที เน็ตเวิร!ค จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการให�
สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 



๓๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง    
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
ทริปเปHล ที เน็ตเวิร!ค จํากัด ช;องรายการ Sony Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทีซีไอ ทีวี จํากัด           
ช�องรายการ ข�าวทีซีไอ ทีวี : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี   
ของบริษัท ทีซีไอ ทีวี จํากัด ช;องรายการ ข;าวทีซีไอ ทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี  
B1-S21040-0271-56 ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีซีไอ ทีวี จํากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการให�
สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทีซีไอ 
ทีวี จํากัด ช;องรายการ ข;าวทีซีไอ ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ :  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ดีมีเตอร� คอร�ปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ N-EXT Music : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�ได�รับอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับ
กิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ ช;องรายการ N-EXT Music ใบอนุญาตเลขท่ี    
B1-S21040-0113-57 ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป 



๓๑ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับ
ค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระทําท่ีฝ6าฝnนเง่ือนไข  
แนบท�ายใบอนุญาต และการไม;ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เพ่ือเปPนข�อมูลในการ
กํากับดูแลต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ดีมีเตอร! 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ N-EXT Music 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การอนุญาตให,บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�      

ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปUนครั้งแรก ช�องรายการ 
สถานีโทรทัศน� นิว ทีเอ็ม (NEW TM) : ปส.๒  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท นิว 
ทีเอ็ม จํากัด ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๑ ปc นับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 
โดยให�เพ่ิมเติมเง่ือนไขให�ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) 
ประกาศบนหน�าจอแสดงภาพเปPนระยะเวลา ๓๐ วัน เพ่ือให�ผู�ชมรับทราบการ
เปลี่ยนสถานะการเปPนผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จากมูลนิธิ ฮัมซะฮ! 
เปPนบริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ภายหลังจากท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการ  

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

 



๓๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก    
ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การอนุญาตให,บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช�องรายการ 
: ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท 
ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๗ ช;องรายการ โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๒ ปc นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี   
ไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค 
จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๗ ช;องรายการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๐๙๙/๒๕๖๑ (ระหว�างผู,ฟRองคดีเจ็ดบริษัทกับ 
 กสทช. ผู,ถูกฟRองคดีที่ ๑ ลสทช. ผู,ถูกฟRองคดีที่ ๒ และสํานักงาน กสทช.      
 ผู,ถูกฟRองคดีท่ี ๓) : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๓๓ 
 

 ๑. รับทราบการมอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! 
เลขาธิการ กสทช. หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!
เปPนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

 ๒. เห็นชอบแนวทางในการดําเนินคดีปกครอง โดยยืนยันว;า กสทช. ไม;ได�ละเลย
หรือปฏิบัติหน�าท่ีล;าช�าเกินสมควรในการพิจารณาข�อพิพาท ตามมาตรา ๔๒ 
และมาตรา ๔๖ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๐๙๙/๒๕๖๑ (ระหว;างผู�ฟlองคดี 
เจ็ดบริษัทกับ กสทช. ผู�ถูกฟlองคดีท่ี ๑ ลสทช. ผู�ถูกฟlองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. 
ผู�ถูกฟlองคดีท่ี ๓)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : (ร�าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม : ทส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟfงความคิดเห็นสาธารณะต;อ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปลงเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มี
ผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การพักใช,และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน� เพ่ือให,บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� กรณีไม�ชําระ
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป@ รอบบัญชี ๒๕๕๙ : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc รอบบัญชี ๒๕๕๙ จํานวน 

๑๗ ใบอนุญาต  



๓๔ 
 

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  
เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! กรณีผู�รับใบอนุญาตฯ ไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc รอบบัญชี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๔ ใบอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การพักใช�และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!    
กรณีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc รอบบัญชี ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ยกเลิกการอนุญาตให,เปUนผู,จัดการอบรมและสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุ
 คมนาคมประจําเรือ : บท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 

และกิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ เรื่อง อนุญาตให�จัดการอบรมและสอบ
หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท้ังนี้ 
ต้ังแต;วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปPนต�นไป   

 ๒. เห็นชอบร;างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ
กิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตให�เปPนผู�จัดการอบรม
และสอบหลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ ท้ังนี้ ให�นําประกาศ
ดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม ก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต;อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตให�เปPนผู�จัดการอบรมและสอบหลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : นายณรงค� รวมก,อนทอง ดําเนินการแทนบริษัท อินเทลเลคท� เซอร�วิส จํากัด 
 ร,องเรียนบริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปSญหาโทรศัพท�
 พ้ืนฐานเสีย ไม�สามารถใช,งานได, : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายณรงค! รวมก�อนทอง ดําเนินการแทนบริษัท  
 อินเทลเลคท! เซอร!วิส จํากัด ร�องเรียนบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



๓๕ 
 

 กรณีประสบปfญหาโทรศัพท!พ้ืนฐานเสีย ไม;สามารถใช�งานได� ตามเอกสารท่ี
 สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. กรณีท่ีผู�ร�องเรียนประสบปfญหาไม;สามารถใช�งานโทรศัพท!พ้ืนฐานได�ตามปกติ

บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได� ดํ า เนิ นการแก� ไข เห ตุ ขัดข� อ ง    
และได�ยกเว�นเรียกเก็บค;าบริการในช;วงเวลาท่ีผู�ร�องเรียนไม;สามารถใช�บริการ 
ซ่ึงสอดคล�องกับข�อ ๑๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดแล�ว  

 ๒. กรณีค;าบริการโทรศัพท!พ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนภายหลังการสิ้นสุดสัญญาร;วมการงานฯ 
ซ่ึงบริษัทฯ ไม;สามารถปรับลดค;าบริการโทรศัพท!พ้ืนฐานได� เนื่องจากบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) เปPนผู�เรียกเก็บค;าบริการ ดังนั้น เม่ือค;าบริการดังกล;าวเกิดข้ึน
ภายหลังการสิ้นสุดสัญญาร;วมการงานฯ และบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไม;ได�เปPนผู�เรียกเก็บค;าบริการ บริษัทฯ จึงไม;มีหน�าท่ีในการปรับลด
ค;าบริการดังกล;าว และการท่ีบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได�เสนอ
ส;วนลดค;าบริการอินเทอร!เน็ตเลขหมาย ๙๖๐๔๕๒๓๐๗๖ ซ่ึงเปPนบริการท่ี    
ผู�ร�องเรียนใช�บริการอยู;กับบริษัทฯ จํานวน ๒๑๔ บาท (รวมภาษีมูลค;าเพ่ิม)  
ให�ทดแทน แต;ผู�ร�องเรียนไม;รับข�อเสนอ กรณีจึงถือได�ว;าบริษัทฯ ได�เสนอแนวทาง  
การแก�ไขปfญหาเรื่องร�องเรียนให�แก;ผู�ร�องเรียนโดยเหมาะสมแล�ว  

 ๓. ตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มิได�กําหนดให� กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. มีอํานาจในการพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดค;าเสียหาย 
ดังนั้น ในประเด็นท่ีผู�ร�องเรียนประสงค!จะเรียกให�บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ชดเชยค;าเสียหายโดยการให�บริษัทฯ รับผิดชอบค;าใช�จ;าย   
ในการลงโฆษณาทุกวันเปPนระยะเวลา ๓ เดือน หรือให�บริษัทฯ ลงโฆษณาให�
บริษัท อินเทลเลคท! เซอร!วิส จํากัด ทุกวัน เปPนระยะเวลา ๓ เดือน กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. จึงไม;สามารถพิจารณาให�ได� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง นายณรงค! รวมก�อนทอง ดําเนินการแทนบริษัท อินเทลเลคท! 
 เซอร!วิส จํากัด ร�องเรียนบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบ
 ปfญหาโทรศัพท!พ้ืนฐานเสีย ไม;สามารถใช�งานได� 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : นายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร ร,องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปSญหา 
 ถูกยึดเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ 
 จํากัด กรณีประสบปfญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ี
 สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๓๖ 
 

 ๑. กรณีท่ีบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ได�จัดส;งใบแจ�งค;าใช�บริการไปยังสถานท่ีติดต;อ
ของผู�ร�องเรียนท่ีได�แจ�งไว�ในสัญญา แม�ต;อมาผู�ร�องเรียนแจ�งว;าไม;ได�รับใบแจ�ง
ค;าใช�บริการเนื่องจากย�ายท่ีอยู;ใหม; การจัดส;งใบแจ�งค;าใช�บริการของบริษัท 
เรียล มูฟ จํากัด ก็สอดคล�องตามข�อ ๑๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แล�ว 

 ๒. กรณีท่ีผู�ร�องเรียนค�างชําระค;าบริการสองรอบบิลติดต;อกัน และบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด ได�มีการแจ�งเตือนให�ผู�ร�องเรียนทราบถึงวันครบกําหนดท่ีแน;นอนแล�ว 
บริษัทฯ จึงมีสิทธิยกเลิกสัญญาการให�บริการตามข�อ ๓๓ (๒) ของประกาศ 
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น 
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จึงไม;ต�องคืนเลขหมายดังกล;าวให�แก;ผู�ร�องเรียน  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง นายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
 กรณีประสบปfญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ทริปเป|�ล 
 โอ อินโนเวช่ัน จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
บริษัท ทริปเปH�ล โอ อินโนเวชั่น จํากัด ได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่หนึ่ง เพื่อให�บริการ Internet of Thing (IoT) โดยให�มีระยะเวลาการ
อนุญาต ๕ ปc  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท ทริปเปH�ล โอ อินโนเวชั่น จํากัด    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟRาและอิเล็กทรอนิกส� ย่ืนขอเพ่ิมเติมขอบข�าย

ใบอนุญาตให,จัดตั้งหน�วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� : ทท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
เพ่ิมเติมขอบข;ายการให�บริการทดสอบตามใบอนุญาตให�จัดต้ังหน;วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑ ให�แก;
ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟlาและอิเล็กทรอนิกส! สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร!
และเทคโนโลยีแห;งชาติ ทั้งนี้ โดยให�มีผลตั้งแต;วันที่ กสทช. มีมติ และสิ้นสุด 
ณ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  



๓๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟlาและอิเล็กทรอนิกส! ยื่นขอเพ่ิมเติม
ขอบข;ายใบอนุญาตให�จัดต้ังหน;วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖  : การพิจารณาอุทธรณ�คําสั่งของเจ,าพนักงานผู,ออกใบอนุญาต กรณีมีคําสั่ง

ไม�อนุญาตให,ใช,ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร YEASU รุ�น FT- ๗๓๖R 
ของนายกนิษฐกันต� ศรีสุวรรณภัทร : มท. คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ    
รับอุทธรณ!คําสั่งของเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต กรณีมีคําสั่งไม;อนุญาตให�ใช�
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร YEASU รุ;น FT- ๗๓๖R ของนายกนิษฐกันต! 
ศรีสุวรรณภัทร ไว�พิจารณา และให�ยืนตามคําสั่งของเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต 
ตามหนังสือสํานักงาน กสทช.ท่ี ๕๐๑๓/๙๓๖๓.๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องการพิจารณาคําขอใบอนุญาตให�ใช�ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งของเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต 
กรณีมีคําสั่งไม;อนุญาตให�ใช�ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร YEASU รุ;น FT- ๗๓๖R 
ของนายกนิษฐกันต! ศรีสุวรรณภัทร 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า กรณีนี้อาจจะไม;แตกต;างจากกรณีโทรศัพท!มือถือ
ท่ีล็อกคลื่น ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะต�องตรวจสอบข้ันตอนการทํา Type approval 
ว;ามีการล็อกคลื่นหรือไม; เพราะถ�าขอนําเข�า Type ท่ีเปPน Generic Type 
แล�วมาล็อกคลื่นเองอาจจะเข�าข;ายเช;นเดียวกับกรณีของนายกนิษฐกันต!         
ศรีสุวรรณภัทร ซ่ึงถ�าหากจะยืนหลักการนี้ก็คงต�องใช�กับอุปกรณ!อ่ืนด�วย ซ่ึงปfญหา 
ของการล็อกคลื่นจะเกิดในช;วงท่ีมีการเรียกคืนคลื่น อาทิ การสวิทซ!คลื่นของ
ผู�ประกอบการต;างๆ ก็จะทําให�อุปกรณ!นั้นใช�งานไม;ได� จึงขอฝากสํานักงาน กสทช.  
ให�ตรวจสอบในส;วนนี้ด�วย ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. แจ�งว;าจะรับข�อสังเกตไป
ดําเนินการต;อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗  : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๒ และหมายเลข
 ๑๒๘๘ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๒ และหมายเลข ๑๒๘๘ 
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เปPนต�นไป 



๓๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๒ 
และหมายเลข ๑๒๘๘ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘  : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
 : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป และรวมถึงการสิ้นสถานภาพ
การร;วมใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด ท่ีเคยได�รับอนุญาตให�ใช�ร;วมกับบริษัท เรียล มูฟ 
จํากัด ตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตามการรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ 
ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ ของบริษัท ทรู 

อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนต�นไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ 
ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : รายงานความคืบหน,าการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (action plan)  

ในการปรับปรุงโครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการให,บริการภายใต,แผน  
เลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว และการเตรียมการทางเทคนิคเพ่ือรองรับ 
การให,บริการโทรศัพท�ประจําท่ี ๑๐ หลัก : จท.  

 
 



๓๙ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความคืบหน�าการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (action plan)  

ในการปรับปรุงโครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการให�บริการภายใต�แผนเลขหมาย
โทรคมนาคมระยะยาว (รองรับการให�บริการโทรศัพท!ประจําที่ ๑๐ หลัก 
และรองรับหมวดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ิมข้ึน)   

 ๒. เห็นชอบให�มีการเริ่มทดสอบทดลองการให�บริการเลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ี  
๑๐ หลัก และอนุญาตให�นําหมวดเลขหมาย ๐๑๐ และ ๐๑๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐ 
เลขหมาย ให�ผู�ประกอบการโทรศัพท!ประจําท่ีและโทรศัพท!เคลื่อนท่ีใช�ทดสอบ
ทดลองเปPนระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันท่ี กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง รายงานความคืบหน�าการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน (action plan) ในการปรับปรุงโครงข;ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับ
การให�บริการภายใต�แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว และการเตรียมการ
ทางเทคนิคเพ่ือรองรับการให�บริการโทรศัพท!ประจําท่ี ๑๐ หลัก   

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกต เรื่องการปรับปรุง       
ชื่อเรื่องวาระการประชุมท่ีไม;สื่อถึงประเด็นท่ีจะให�ท่ีประชุมพิจารณา ซ่ึงควร  
ท่ีจะใช�ถ�อยคําท่ีมีความชัดเจน ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. ขอรับไปแจ�งให�สายงาน
ด�านกิจการโทรคมนาคมรับไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท จีไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท จีไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๖/๐๒๔ ท้ังนี้ โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตามอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่งของบริษัทฯ และกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติมกรณีบริการ  
VoIP Termination เช;นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอื่นท่ี
ได�รับอนุญาตอยู;ก;อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท จีไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด   

 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท เอ็น ทู เอ็น เทเลคอม แอนด� คอม จํากัด : ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท เอ็น ทู เอ็น เทเลคอม แอนด! คอม จํากัด เพ่ิมบริการ VoIP Termination 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๙/๐๕๙ 
ท้ังนี้  โดยมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตามอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัทฯ และกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติมกรณี
บริการ VoIP Termination เช;นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืน
ท่ีได�รับอนุญาตอยู;ก;อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต�ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท เอ็น ทู เอ็น เทเลคอม แอนด! คอม จํากัด    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การขอเพ่ิมบริการขายต�อบริการอินเทอร�เน็ตผ�านโครงข�ายใยแก,วนําแสง (FTTx) 

และบริการโครงข�ายเสมือนจริง (VPN) ผ�านโครงข�ายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท แปซิฟ|ค 
อินเทอร�เน็ต (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุญาตให�บริษัท แปซิฟHค อินเทอร!เน็ต (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ิมบริการขายต;อ

บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง (FTTx) และบริการโครงข;าย
เสมือนจริง (VPN) ผ;านโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายใต�ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ท้ังนี้ โดยมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตาม
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัทฯ และกําหนด
เง่ือนไขการอนุญาตเช;นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตขายต;อ
บริการรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตอยู;เดิม  

 ๒. เห็นชอบในหลักการให�บริการขายต;อบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแก�วนําแสง 
(FTTx) และบริการโครงข;ายเสมือนจริง (VPN) ผ;านโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
เปPนบริการท่ีสามารถให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได�  
ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ 
(Automatic License) (ฉบับท่ี ๓) 

 



๔๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการขายต;อบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;าย 
ใยแก�วนําแสง (FTTx) และบริการโครงข;ายเสมือนจริง (VPN) ผ;านโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท แปซิฟHค 
อินเทอร!เน็ต (ประเทศไทย) จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
 เปUนของตนเอง ของสหกรณ�แท็กซ่ีกรุงเทพ จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปPนของตนเอง 
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก;สหกรณ!แท็กซ่ีกรุงเทพ จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปc ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเฉพาะ
สําหรับบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�างเช;นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาต
ของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!
รับจ�าง ท่ีไม;มีโครงข;ายเปPนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู;ก;อน 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม;มีโครงข;ายเปPนของตนเองของสหกรณ!แท็กซ่ีกรุงเทพ จํากัด   

 ๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ติดตามเรื่องวิทยุ
แท็กซ่ีว;าปfจจุบันยังมีการใช�งานหรือไม;/อย;างไร และยังมีความจําเปPนหรือไม; 
ถ�าหากไม;จําเปPนก็อาจจะให�ยุติ แต;ถ�าหากยังมีความจําเปPนก็อาจจะต�อง
พิจารณาว;าจําเปPนต�องประมูลคลื่นความถ่ีหรือไม;/อย;างไร ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. 
แจ�งว;าเรื่องดังกล;าวเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีกําลังจะเสนอในระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การสํารวจข,อเท็จจริงต�อการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐
 เรื่อง การกําหนดให,ผู,ให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีคิดอัตราค�าบริการตามการใช,งานจริง
 ในหน�วยวินาที : นท.  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ  กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคมตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๔๒ 
 

 ๑. รับทราบผลการสํารวจความเห็นและความพึงพอใจของผู�ใช�บริการต;อรายการ
ส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาที  

 ๒. รับทราบมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐      
ยังมีผลใช�บังคับอยู;  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการจัดจ�าง
บุคคลภายนอก (Third Party) เพ่ือดําเนินการสํารวจความเห็นและความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บริการต;อรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการตามการใช�งานจริง      
ในหน;วยวินาที ท้ังนี้ โดยให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นต;างๆ ได�แก;      
การเพ่ิมจํานวนผู�ตอบแบบสอบถามให�เหมาะสมกับการเปPนตัวแทนของกลุ;ม
ประชากรท่ีศึกษา และกําหนดทางเลือกระดับความพึงพอใจในระดับท่ีเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังการสร�างความรู�ความเข�าใจแก;ประชาชนเก่ียวกับการคิดอัตราค;าบริการ    
ท่ีแตกต;างระหว;างหน;วยวัดของรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปPนวินาที  
กับรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปPนนาทีในเรื่องของการคิดปfดเศษ
ระยะเวลา และจัดทําบทวิเคราะห!เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การสํารวจข�อเท็จจริงต;อการดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดให�ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีคิดอัตรา
ค;าบริการตามการใช�งานจริงในหน;วยวินาที   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๒ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ ดังนี้ 

       ๑. ผมไม;เห็นชอบกับการพิจารณาวาระท่ี ๔.๑ ของการประชุม กทค. 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ รวมท้ังมติ กทค. ครั้งดังกล;าวมาต้ังแต;ต�น เนื่องจากการเสนอ
วาระและการทบทวนมติไม;เปPนไปตามระเบียบ กสทช. ว;าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเนื้อหาของมติยังขัดกับประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง
กับการประมูลคลื่นความถ่ี รวมถึงคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ 
ท่ี ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม อีกท้ังยัง
ขัดกับเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม มติท่ีประชุม
ดังกล;าวจึงไม;ชอบด�วยกฎหมาย ตามท่ีผมได�เคยสงวนความเห็นไว�แล�ว 

       ๒. มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ท่ีให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
สํารวจข�อเท็จจริงในระยะเวลา ๖ เดือน ว;าประชาชนมีทิศทางหรือแนวโน�ม
การเลือกใช�งานโทรศัพท!เคลื่อนท่ีตามรายการส;งเสริมการขายในแนวทางใด นั้น 
เกิดจากการยกเหตุผลว;าการกําหนดให�คิดอัตราค;าบริการในหน;วยวินาทีควร
ทําอย;างเปPนข้ันเปPนตอน ดังนั้น เปlาหมายของการสํารวจข�อเท็จจริงจึงอยู;ท่ี



๔๓ 
 

ปรับเพ่ิมสัดส;วนของรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดอัตราค;าบริการในหน;วย
วินาทีให�มากข้ึน ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

       ๓. จากข�อมูลผลการสํารวจพฤติกรรมในครั้งนี้ ซ่ึงกลุ;มตัวอย;างส;วนใหญ;
ระบุว;าพอใจกับนโยบายของ กสทช. นั้น ไม;สามารถสรุปได�ว;าผู�ใช�บริการส;วนใหญ;
พอใจกับสัดส;วนร�อยละ ๕๐ เนื่องจากนโยบายคือการกําหนดให�มีรายการ
ส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการในหน;วยวินาทีไม;น�อยกว;าร�อยละ ๕๐ ดังนั้น   
ผู�ท่ีพอใจกับนโยบายดังกล;าวอาจพอใจกับสัดส;วนในจํานวนอ่ืนๆ ท่ีมากกว;า
ร�อยละ ๕๐ ก็ได� ขณะเดียวกัน ผู�ท่ีไม;พอใจกับนโยบายดังกล;าวอาจประกอบไปด�วย
ท้ังผู�ท่ีเห็นว;านโยบายกําหนดสัดส;วนน�อยไปหรือมากไปก็เปPนไปได�ท้ังสองทาง 
ดังนั้น จึงเห็นว;าการต้ังโจทย!สํารวจในลักษณะความพึงพอใจต;อนโยบายเช;นนี้
ไม;เหมาะสม แท�ท่ีจริงสามารถต้ังโจทย!ได�ง;ายๆ และตรงไปตรงมาว;าประชาชน
พึงพอใจกับสัดส;วนเท;าใด นอกจากนี้ผลสํารวจท่ีว;า แนวโน�มจํานวนผู�ใช�บริการ
รายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการในหน;วยวินาทีมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนอย;าง
ต;อเนื่อง แม�ว;าจะมีการปรับลดจํานวนรายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการ
ในหน;วยวินาทีท่ีเสนอขายในตลาดลง ก็สนับสนุนว;าควรปรับเพ่ิมจํานวนโปรวินาที 
เพ่ือให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�ใช�บริการ  

       ๔. การท่ีบริษัท AWN กําหนดให�รายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการ 
ในหน;วยวินาทีเปPนรายการส;งเสริมการขายเริ่มต�น (Default) ของซิมท่ีให�บริการ 
แบบพรีเพด จนทําให�มีจํานวนผู�ใช�บริการรายการส;งเสริมการขายเปPนวินาที
เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับจากผลการสํารวจท่ีว;าผู�ใช�บริการส;วนใหญ;ไม;ทราบ 
ข�อมูลว;าโปรโมชั่นท่ีใช�อยู;คิดค;าบริการเปPนวินาทีหรือนาที ดังนั้น กสทช. ควรมีการ 
จัดการเชิงนโยบาย โดยกําหนดให�รายการส;งเสริมการขายท่ีคิดค;าบริการเปPนวินาที
เปPนรายการส;งเสริมการขายต้ังต�น ท้ังนี้ หากผู�ใช�บริการต�องการเปลี่ยนแปลง
รายการส;งเสริมการขายก็สามารถทําได� ซ่ึงจะส;งผลในการช;วยประชาสัมพันธ!
ให�ผู�ใช�บริการรับรู�เรื่องรายการส;งเสริมวินาทีมากข้ึน อีกท้ังควรกําชับให�ผู�ให�บริการ
ประชาสัมพันธ!ให�มากข้ึนด�วย  

  ๕. เม่ือพิจารณาแนวโน�มของอัตราค;าบริการ พบว;าท้ังบริษัท AWN และ TUC    
คิดอัตราค;าบริการของรายการส;งเสริมการขายวินาทีสูงกว;าแบบนาทีมาโดยตลอด 
ท้ังท่ี ท้ังสองแบบเปPนบริการโทรคมนาคมประเภทเดียวกัน มีต�นทุนการให�บริการ  
ไม;แตกต;างกัน โดยหลักท่ีต�องปรับคือหน;วยการวัด (metering) เท;านั้น ซ่ึงอาจ    
ทําให�ต�นทุนแตกต;างกันบ�าง เนื่องจากมีค;า IC ท่ีคงท่ี แต;ก็แตกต;างกันประมาณ 
๑๒.๕ สตางค!เท;านั้น ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีสํานักงาน กสทช. ควรจะต�องดําเนินการ
อย;างเร;งด;วนคือการวิเคราะห!อัตราค;าบริการท่ีสะท�อนต�นทุน เนื่องจากหากปล;อย 
ให�มีการคิดค;าบริการท่ีแตกต;างกันมาก อาจจะแปลได�ว;าท้ังผู�ให�บริการและ กสทช.  
มีเจตนาท่ีไม;ต�องการให�ผู�ใช�บริการเลือกใช�รายการส;งเสริมการขายแบบวินาที 

  ๕. แม�ผมจะไม;เห็นด�วยกับมติ กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ แต;เม่ือมติดังกล;าว
ยังมีผลใช�บังคับ ก็ขอให�สํานักงาน กสทช. ปฏิบัติตามข�อ ๔ ของมติครั้งดังกล;าว



๔๔ 
 

ท่ีให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการเพ่ือให�มีการ
กํากับดูแลอัตราค;าบริการในภาพรวมให�เปPนมาตรฐานเดียวกันสําหรับคลื่น
ความถ่ีทุกย;าน โดยสํานักงาน กสทช. ต�องกํากับดูแลอัตราค;าบริการให�เปPน
อัตราท่ีสะท�อนต�นทุนด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ขอขยายระยะเวลา
 นําส�งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป@บัญชี ๒๕๖๐ : นท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขยายระยะเวลานําส;ง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปcบัญชี ๒๕๖๐ ออกไปจนถึง
วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีบริษัทฯ ร�องขอ    

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด   
ขอขยายระยะเวลานําส;งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม     
ของปcบัญชี ๒๕๖๐ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า เหตุผลท่ีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ยกอ�างในการขอขยายระยะเวลานําส;งรายงานบัญชี 
แยกประเภทฯ ท่ีว;าเนื่องจากผู�ตรวจสอบบัญชีมีงานมาก นั้น เปPนเหตุผลท่ีไม)
สมเหตุสมผลและไม)ใช)เหตุสุดวิสัยตามนิยามของกฎหมาย เนื่องจากสามารถ  
ท่ีจะเพ่ิมคนตรวจหรือเปลี่ยนคนตรวจได� อย)างไรก็ตาม เม่ือบริษัทฯ ขอขยาย
ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม ซ่ึงกว)ากระบวนการพิจารณาของ กสทช. จะเสร็จสิ้นก็เกิน
ระยะเวลาดังกล)าวแล�ว ในครั้งนี้ หากเร)งจัดส)งมาจึงย)อมไม)มีป�ญหา แต)ในอนาคต 
สํานักงาน กสทช. อาจจะต�องประสานกับบริษัทว)าจะอ�างเหตุดังเดิมไม)ได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การรับรองผลการประมูลคล่ืนความถ่ีย�าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช.
 เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
 ย�าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz : คณะทํางานดําเนินการประมูล วท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz ตามข�อ ๑๐ (๕)  

ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคมย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
ผู�เข�าร;วมการประมูลทุกรายทราบ และประกาศรายชื่อผู�ชนะการประมูลให�ทราบ
เปPนการท่ัวไป  



๔๕ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําบทวิเคราะห!สําหรับคลื่นความถ่ีท่ียังเหลืออยู; 
อาทิ ย;าน ๑๘๐๐ MHz และย;าน ๙๐๐ MHz พร�อมแนวทางการจัดสรร 
คลื่นความถ่ี แล�วนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การรับรองผลการประมูลคลื่นความถ่ีย;าน ๑๘๐๐ MHz 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง คล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมท่ีได,รับยกเว,น 
  ไม�ต,องคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี : ปท.๑. คภ. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมเรื ่องการจัดทําร;าง

ประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมท่ีได�รับยกเว�นไม;ต�อง
คัดเลือกโดยวิธีการประมูล ไปหารือคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด�านกฎหมายของ 
กสทช. ในประเด็นข�อกฎหมายกรณีการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม   
ที่จะต�องได�รับอนุญาตตามมาตรา ๔๕ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงต�องดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก   
โดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี และในกรณีเปPนคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต;อการ
ใช�งานหรือนําไปใช�ในกิจการบางประเภทท่ีไม;มีวัตถุประสงค!เพ่ือแสวงหากําไร 
ตามลักษณะและประเภทที่ กสทช. ประกาศกําหนดไว�เปPนการล;วงหน�า ท้ังนี้ 
เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเปPนไปตามมาตรา ๔๕ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังให�สอดคล�อง 
กับแผนแม;บทการบริหารคลื่นความถ่ี และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการ
โทรคมนาคม ท่ีได�รับยกเว�นไม;ต�องคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว;า เนื่องจากตาม
มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติกรณี
การให�อนุญาตใช�คลื่นความถ่ีว;าจะต�องดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล  
ซ่ึงมีการใช�ถ�อยความว;า “ผู�ใดประสงคจะใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม...” 
อันแตกต;างจากแผนแม;บทการบริหารคลื่นความถ่ีท่ีแบ;งเปPนคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการต;างๆ ดังนั้นจึงอาจตีความได�ว;า แม�เปPนคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการวิทยุคมนาคมตามแผนแม;บทฯ แต;หากจะมีการขอรับการจัดสรรเพ่ือกิจการ
โทรคมนาคม  ในการอนุญาตก็จําเปPนต�องใช�วิธีการประมูลคลื่นความถ่ี ส;วนการท่ี
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ฉบับแก�ไข ได�บัญญัติเพ่ิมข�อยกเว�น
ให�ใช�วิธีอ่ืนได� “ในกรณีเป#นคลื่นความถ่ีท่ีมีเพียงพอต&อการใช�งานหรือนําไปใช�



๔๖ 
 

งานในกิจการบางประเภทท่ีไม&มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร ตามลักษณะและ
ประเภทท่ี กสทช. ประกาศกําหนดไว�เป#นการล&วงหน�า” ในการนี้ จึงเห็นว;ามี
ความจําเปPนท่ีจะต�องมีการออกประกาศเพ่ือกําหนดขอบเขตและหลักเกณฑ! 
ในส;วนของข�อยกเว�นนี้ ให�ชัดเจน แต;หากจะไม;ทําเช;นนั้นก็เห็นควรพิจารณา
ประเด็นข�อกฎหมายให�ถูกต�องแน;นอนและรอบคอบด�วย เพ่ือไม;ให�เกิดกรณี
การละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี นอกจากนี้ การออกประกาศในส;วนของข�อยกเว�น
มาตรา ๔๕ น;าจะเปPนประโยชน!สําหรับการสร�างความชัดเจนในกรณีต;างๆ ท่ีมี
การถกเถียงกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของการประมูลคลื่นความถ่ี
ดาวเทียม อย;างไรก็ตาม ในกรณีของคลื่นวิทยุแท็กซ่ี อาจยังไม;เข�ากรณียกเว�นนี้ 
เช;นเดียวกับกรณีของคลื่นความถ่ีท่ีจะใช�เพ่ือประกอบกิจการบนเครื่องบิน   
ซ่ึงยังต�องหาแนวทางแก�ไขปfญหาต;อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 

ประเภทท่ี ๑ ประจําป@ ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒(๓) แห�งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม การส�งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค�กร 
ซ่ึงทําหน,าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ตามกฎหมายว�าด,วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�   
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ทบ.    

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

ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน! ประเภทท่ี ๑ 
ประจําปc ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) แห;งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การส;งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ี
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย
ว;าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จํานวน ๒ โครงการ 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๙๑๓,๖๗๙.๐๐ บาท ได�แก; 



๔๗ 
 

 ๑) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะ และระบบประเมินสมรรถนะ สําหรับบุคลากร
ด�านสื่อสารมวลชนรุ;นใหม; วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วงเงิน ๓,๙๓๕,๖๗๔.๐๐ บาท 

 ๒) โครงการแพลทฟอร!มพัฒนาท่ีปรึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค!กรสู;ยุค
ดิจิทัล สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต!แวร!ไทย (ATSI) วงเงิน ๖,๙๗๘,๐๐๕.๐๐ บาท  

 ๒. ไม;เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน! ประเภทท่ี ๑ 
ประจําปc ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) แห;งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การส;งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ี
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย  
ว;าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จํานวน ๓ โครงการ 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๗,๙๓๘,๔๓๓.๐๐ บาท   

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในส;วนของ
โครงการท่ีไม;ให�ความเห็นชอบ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส;งให�ในภายหลัง  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม  กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปc ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓)    
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
การส;งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซ่ึงทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว;าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ได�มอบหมายให�สํานักงาน 
กองทุนวิจัยและพัฒนา รวบรวมข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงหลักเกณฑ!
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ท้ังนี้ หากกรรมการ กสทช. ท;านใดมีความเห็น
เพ่ิมเติม ขอให�จัดส;งให�สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเพ่ือใช�เปPนข�อมูล
ประกอบการดําเนินงานดังกล;าว  

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๓ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ ดังนี้ 

      “ผมเห็นสอดคล�องในส;วนของโครงการท่ีมีการให�ความเห็นชอบ แต;ในกรณีของ
โครงการท่ีไม;ผ;านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
ด�วยเหตุผลท่ีระบุว;า เปPนโครงการท่ีซํ้าซ�อนกับงานของสํานักงาน กสทช. ท่ีจะมีการ
ดําเนินการ ผมมีความเห็นว;า ในกรณีเช;นนี้ สํานักงาน กสทช. ควรแนบแผนการ



๔๘ 
 

ดําเนินงานของสํานักงานฯ มาประกอบการพิจารณาด�วย ว;าสํานักงานฯ มีแผน
จะดําเนินการเม่ือไร อย;างไร เพราะไม;เช;นนั้นอาจเปPนเพียงการอ�างเหตุผล 
เพ่ือปfดตกโครงการ แล�วสุดท�ายไม;มีผู�ใดดําเนินการอะไรในเรื่องนั้น นอกจากนี้ 
ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการของผู�ขอทุนกับ
แผนงานของสํานักงานฯ ด�วย เช;น หากระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู�
ขอรับทุนคือ ๑ ปc แต;แผนงานของสํานักงานฯ ใช�ระยะเวลาดําเนินงาน ๓ ปc 
หากเปPนเช;นนี้ การดําเนินงานของสํานักงานฯ ก็ถือว;าไม;ทันการณ! ท้ังนี้โดยยัง
ไม;พูดถึงในเชิงคุณภาพว;าเปPนอย;างไร ดังนั้นในกรณีนี้ท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ได�ทบทวนอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน   
โดยไม;เห็นชอบสนับสนุนบางโครงการด�วยเหตุผลว;าเปPนงานท่ีซํ้าซ�อนกับงาน
ของสํานักงาน กสทช. ก็ควรนําเสนอแผนงานท่ีชัดเจนของสํานักงาน กสทช. 
ทดแทนมาในคราวเดียวกันด�วย 

  อนึ่ง ในเชิงหลักการ ผมเห็นว;าควรมีการนําเงินกองทุนฯ ไปใช�ประโยชน!
เพ่ือพัฒนากิจการให�สมตามวัตถุประสงค!ท่ีกฎหมายกําหนดให�มากท่ีสุด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตาม 
 แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช,จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. : ยย.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการเร;งรัด ติดตาม 

แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช�จ;ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ออกไปอีกเปPนระยะเวลา ๑ ปc หรือจนกว;า กสทช. ชุดปfจจุบันจะพ�นวาระ 
การดํารงตําแหน;ง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการ
เร;งรัด ติดตาม แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช�จ;ายเงินงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 - ไม;มี -  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น.       
 


