
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ 
วันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห,องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

___________________________ 
 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

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

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน  
   รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส9วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



 ๒ 
 

๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นายฉันทพัทธ!  ขําโคกกรวด ผู�อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย!สิน 
๒. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๓. นายวเรศ  บวรสิน ผู�อํานวยการสํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๔. นายนิพนธ!  จงวิชิต ผู�เชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน9งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๕. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู�อํานวยการส9วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๖.   นางธีตานันตร!  สีวะรา ผู�อํานวยการส9วน  
  สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๗. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส9วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๘. นายสุปรีย!  เทียนทํานูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๙. นางสาวรุจิรัตน!  โกยกุล นิติกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 
๑๐. นางสาวเนติมา  คงแคล�ว นิติกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๑๑. นางสาวอัจฉรีย!  เจตินัย นิติกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๑๒. นายพชร  สิริบริรักษ! วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๑๓. นางกุลรพี  พุทธมงคล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล9าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยกรรมการ กสทช. 
และผู�บริหารของสํานักงาน กสทช. ได�เข�าเฝ�าฯ สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เพ่ือทูลเกล�าฯ 
ถวายเงินจํานวน ๒๐ ล�านบาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 



 ๓ 
 

และทูลเกล�าฯ ถวายหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าสิริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ “๘๔ พรรษา นางแก�วคู�พระบารมี” จํานวน 
๑๐๐ เล�ม ขอขอบคุณกรรมการทุกท�าน เลขาธิการ กสทช. และผู�บริหารท่ีไป
ร�วมเข�าเฝ�าฯ ในวันดังกล�าว  

 ๒. เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. ได�เข�าร�วมพิธีมอบใบอนุญาต 
ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๑๘๐๐ MHz ให�แก�บริษัท      
แอดวานซB ไวรBเลส เน็ทเวอรBค จํากัด ผู�ชนะการประมูล ซ่ึงได�มาชําระเงินประมูล
งวดท่ี ๑ เรียบร�อยแล�ว 

 ๓. เม่ือวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ให�การ
ต�อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจําประเทศไทย (Ms. Donica Pottie)  
ท่ีเข�าพบเพ่ือแนะนําตัวและเยี่ยมคารวะอย9างเปUนทางการ รวมท้ังขอหารือ
เรื่องการกํากับดูแลเก่ียวกับ Over-the-top (OTT) หรือบริการสื่อสารและ
แพร9ภาพและเสียงผ9านอินเทอร!เน็ต ท้ังนี้  ประเทศแคนาดามีหน9วยงาน 
Canadian Radio – Television and Telecommunications (CRTC) 
ซ่ึงเปUนหน9วยงานกํากับดูแลด�านวิทยุโทรทัศน!และโทรคมนาคม ซ่ึงต้ังโดยวุฒิสภา 
และช9วงท่ีผ9านมาในการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ International 
Symposium on Converging Technologies & Disruptive Communications 
– Moving Forward ๒๕๖๑ ระหว9างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประธาน CRTC 
และเอกอัครราชทูตของแคนาดาได�มาร9วมการประชุมดังกล9าวด�วย  

 ๔. เม่ือวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. ได�จัดงานเนื่องในวันสถาปนา 
กสทช. ครบรอบ ๗ ปl โดยมีกิจกรรมเพ่ือถวายเปUนพระราชกุศล ท้ังนี้มียอด
บริจาคเงินร9วมสมทบทุนสร�าง “ศูนย!แพทยศาสตร!และการเรียนรู� เพ่ือผู�สูงอายุ” 
วัดศรีสุดาราม จํานวนท้ังสิ้น ๕๐๗,๖๑๐ บาท ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. 
ทุกท9าน เลขาธิการ กสทช. และผู�บริหารของสํานักงาน กสทช. ท่ีเข�าร9วมพิธี 
รวมท้ังขอบคุณสํานักงาน กสทช. ท่ีได�ดําเนินการให�เปUนไปด�วยความเรียบร�อย  

 ๕. ในวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือถวาย
เปUนพระราชกุศลแด9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙ เนื่องในวันครบรอบวันคล�ายวันสวรรคต ณ อาคาร
หอประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงมีรายละเอียดกําหนดการตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. ได�แจกให�ทุกท9านทราบแล�ว  

 ๖. กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค! มะลิสุวรรณ ได�ยื่นหนังสือขอลาออกจากการ
ดํารงตําแหน9งกรรมการ กสทช. ซ่ึงประธาน กสทช. ได�อนุมัติโดยมีผลต้ังแต9
วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑    

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๑ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๑ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๕ กันยายน 

๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑      
วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี 
๑๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี           
๕/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงาน
ตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ :  ทท. คท. มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ กรณีการทดสอบ การจดทะเบียน และการรับรอง
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๕ 
 

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

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการ 
ไกล9เกลี่ยข�อพิพาทระหว9างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต�องของ

ข�อมูลเนื่องจากในตารางสรุปสถิติผลการไกล9เกลี่ยข�อพิพาทเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ระบุว9ามีกรณีการไกล9เกลี่ย ๑ ราย ซ่ึงไม9สําเร็จ แต9ในเนื้อหากลับระบุว9าสําเร็จ
นอกจากนี้ เห็นควรพิจารณาหาแนวทางการแก�ไขปsญหา SMS ที่ไม9ได�สมัคร     
ใช�บริการและถูกนําข�อมูลส9วนบุคคลไปเผยแพร9บุคคลท่ีสาม ให�มีผลเปUนการท่ัวไป  
เนื่องจากเปUนประเด็นปsญหาท่ีเกิดข้ึนในลักษณะแพร9ระบาด ขณะท่ีการไกล9เกลี่ย
และการแก�ปsญหาเรื่องร�องเรียนเปUนการดําเนินการให�กับผู�ร�องเรียนเปUนราย  ๆ
เท9านั้น ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว9าจะนําไปพิจารณาดําเนินการต9อไป 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน  

สิงหาคม ๒๕๖๑ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการ 
ไกล9เกลี่ยข�อพิพาทระหว9างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูล

เนื่องจากในส9วนการอ�างสถิติของเดือนกรกฎาคมมีการระบุว9าเปUนกรณีไกล9เกลี่ย
ไม9สําเร็จ แต9ในเนื้อความกลับบรรยายว9าสําเร็จ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไป
ดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานการให,บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ประจําไตรมาส ๒  
 ป? ๒๕๖๑ : จท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการให�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๒ 

ปl ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานวิเคราะห�การใช,งานเลขหมายโทรคมนาคม ป? ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 (เลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและเลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท�
 ประจําท่ี) : จท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานวิเคราะห!การใช�งานเลขหมายโทรคมนาคม ปl ๒๕๖๐ – เดือนมิถุนายน 

๒๕๖๑ (เลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีและเลขหมายสําหรับบริการ
โทรศัพท!ประจําท่ี) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให,ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด,านกิจการโทรคมนาคม 

แทน กสทช. ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต9อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๙๖๐/๒๕๕๖          

คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๓๕/๒๕๖๑ ระหว�าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (ผู,ฟEองคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๑) และ กสทช.    
(ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๒) : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๙๖๐/๒๕๕๖ คดี

หมายเลขแดงท่ี ๑๕๓๕/๒๕๖๑ ระหว9าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (ผู�ฟvองคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู�ถูกฟvอง
คดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : รายงานคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๑/๒๕๕๘ 
 คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๘๖/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�วิส จํากัด 
 (มหาชน) ผู,ฟEองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๑ สํานักงาน กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๒ 
 เลขาธิการ กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๔  : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๒๘๑/๒๕๕๘
 คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๘๖/๒๕๖๑ ระหว9างบริษัท แอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส
 จํากัด (มหาชน) ผู�ฟvองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟvองคดีที่ ๑ สํานักงาน กสทช. 
 ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๒ เลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๓ และ กทค. ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๔ 
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



 ๗ 
 

หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า คดีดังกล9าวเปUนเรื่องเก่ียวกับการคงสิทธิเลขหมาย
โทรคมนาคม ((MNP) ดังนั้น ขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามเรื่องค9าปรับในส9วน
ของผู �ประกอบการที่เ กี่ยวกับคดีหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากคดี อาทิ  
การโอนย�ายเลขหมายท่ีไม9เปUนไปตามประกาศ ว9าได�ดําเนินการไปถึงไหนอย9างไร   
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : คส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๑  ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานผลการทดสอบการใช,งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติ        
 ให,เปลี่ยนแปลงการใช,งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
 (จํานวน ๔ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ จํานวน ๔ 
สถานี และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ฐานข�อมูลกระจายเสียงและโทรทัศน! และมีหนังสือแจ�งให�สถานีทราบต9อไป   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานผลการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
 สํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  :
 คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 

ของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และ
การจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน,าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร,าง
 ศูนย�การเรียนรู,ของสํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – เดือน
 สิงหาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ วย.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ

สร�างศูนย!การเรียนรู�ของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ – 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการแต9งต้ัง 
การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  สถิติเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

ต้ังแต9 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องเร9งพิจารณาดําเนินการเรื่องร�องเรียนให�เสร็จโดยเร็ว 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช,งานส่ือสารผ�าน

ดาวเทียมต�างชาติชนิดช่ัวคราว ประจําเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ จํานวน ๓๑๒ รายการ : ปท. ๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ9านดาวเทียมต9างชาติในการจัดการถ9ายทอด
กิจกรรมสําคัญท่ัวโลก ท้ังในประเทศหรือต9างประเทศ หรือมีความจําเปUนต�อง
ให�บริการแบบเหมารวมกับการใช�ช9องสัญญาณดาวเทียมต9างชาติของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 
จํานวน ๓๑๒ รายการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๒ 
 สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว9างวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ    
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามี
การออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๒๗ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



 ๙ 
 

๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๘๒  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน  ๔๑  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๔  สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปUนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปUนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปUนระยะ
เวลานาน โดยมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปUนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปDญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
บริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว9างวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นขอ    
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามี
การออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๘๐ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๑๓๖  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน    ๓๙  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน      ๕  สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปUนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปUนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปUนระยะ
เวลานาน โดยมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด



 ๑๐ 
 

วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปUนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปDญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
บริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน  ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไปดําเนินการ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของผู,ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จํานวน ๕ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสองของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : การเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของผู,ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๑๒ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๒ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสองของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  : การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ� ช�องรายการ 

สถานีโทรทัศน� Dr.TV : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ! ช9องรายการ 

สถานีโทรทัศน! Dr.TV จากเดิม นางนุชริน กลิ่นละออ เปลี่ยนเปUน นายอธิชัย         
ต�นกันยา โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐  : การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด 

ช�องรายการ GMM25 : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จํากัด ช9องรายการ GMM25 จากเดิม นางสาวนาตยา ศรีวิชา เปลี่ยนเปUน 
นางสาว วีรินทร! อรวัฒนพันธุ!  โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     



 ๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนและเปล่ียนแปลง    
 ผู,ถือหุ,นของบริษัท พีทีวี โทรทัศน�ทางสายศรีราชา จํากัด : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนและเปลี่ยนแปลง  

ผู�ถือหุ�นของบริษัท พีทีวี โทรทัศน!ทางสายศรีราชา จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ :  การดําเนินการยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกของสถานี

วิทยุโทรทัศน�กองทัพบก (ช�อง ๕) และสถานีโทรทัศน�สีกองทัพบก ช�อง ๗ : จส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อก

ของสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก (ช9อง ๕) และสถานีโทรทัศน!สีกองทัพบก ช9อง ๗ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ :  การดําเนินการยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกของสถานี 

โทรทัศน�โมเดิร�นไนน� (ช�อง ๙)  : จส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อก

ของสถานีโทรทัศน!โมเดิร!นไนน! (ช9อง ๙) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : การดําเนินการยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกของสถานี

วิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย (ช�อง ๑๑) : จส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อก

ของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห9งประเทศไทย (ช9อง ๑๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ :  การดําเนินการยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�ในระบบแอนะล็อกของสถานี 

โทรทัศน�ไทยพีบีเอส (ช�องไทยพีบีเอส) : จส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการยุติการรับส9งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อก

ของสถานีโทรทัศน!ไทยพีบีเอส (ช9องไทยพีบีเอส) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ :  ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “Health Plus” 

ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง สถานีโทรทัศน�สปริงนิวส� 
(ช�อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 



 ๑๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการรวบรวมข�อมูลการออกอากาศรายการ “Health Plus” ทางช9อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง สถานีโทรทัศน!สปริงนิวส! (ช9อง ๑๙) 
ท่ีเก่ียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ! “Nuvite  Melasis Cream” และ “ VITA –Plus” 
เพ่ือจัดส9งให�สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสภาการแพทย!แผนไทย 
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต9อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในเรื่องการโฆษณาเกินจริงหรือหลอกลวง 

อาจจะต�องตรวจสอบว9าเปUนความผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หรือไม9/อย9างไรด�วย เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส9วนของ กสทช. เอง นอกเหนือจาก
การส9งเรื่องให�องค!กรตามกฎหมายภายนอกไปดําเนินการ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ : ข,อร,องเรียนกรณีรายการทางสถานีโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ไม�มีการ

นําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาสาระอันเป̀นประโยชน�ต�อสังคม  : ผส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีรายการทางสถานีโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล ไม9มีการนําเสนอรายการท่ีมีเนื้อหาสาระอันเปUนประโยชน!ต9อสังคม เนื่องจาก
สัดส9วนรายการของช9องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจหมวดหมู9ข9าวสารและสาระ เปUนไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ!และวิธีการคัดเลือกให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๘ : ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 

๑๖๔๙/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท ทรู วิช่ันส� เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) ผู,ฟEองคดี 
กับ กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน 
กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๓ กสท. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๔ : มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดง

ท่ี ๑๖๔๙/๒๕๖๑ ระหว9างบริษัท ทรู วิชั่นส! เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) ผู�ฟvองคดี  
กับ กสทช. ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. 
ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๓ กสท. ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต�อง

ของข�อความในเอกสารวาระ ข�อ ๓.๒.๑ ที่ระบุว9า “ประกาศสํานักงาน กสทช. 
เปUนเพียงการแย�งข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง...” ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไป
ดําเนินการ 



 ๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๙ : คําส่ังจําหน�ายคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๓๗/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี 
 ๑๒๘/๒๕๖๑ ระหว�าง ห,างหุ,นส�วนจํากัด คนรักษ�คอย ผู,ฟEองคดี กับ กสท.    
 ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู,ถูกฟEองคดีท่ี ๒ : มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งจําหน9ายคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๓๗/๒๕๕๙ (คดีหมายเลขแดงท่ี 

๑๒๘/๒๕๖๑) ระหว9าง ห�างหุ�นส9วนจํากัด คนรักษ!คอย ผู�ฟvองคดี กับ กสท. ผู�ถูกฟvอง
คดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู�ถูกฟvองคดีท่ี ๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๐ : การมอบหมายผู,แทนคณะอนุกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคด,านกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� เพ่ือเป̀นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการ
 ผู,ทรงคุณวุฒิของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร,างสรรค� : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการมอบหมาย นายประเสริฐ รักไทยดี อนุกรรมการฯ เปUนผู�แทน

คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
เพ่ือเปUนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๕ แห9งพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�ตรวจสอบความถูกต�องประเด็นทางกฎหมาย   

เรื่องการมอบหมายผู�แทนคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท่ีระบุว9าต�องได�รับมอบหมายจากกรรมการขององค!กรนั้น     
หมายถึง กสทช. หรือคณะอนุกรรมการ ท้ังนี้ หากหมายถึง กสทช. ก็ต�องเสนอเรื่อง
เพ่ือให�มีมติเห็นชอบ เพ่ือให�การมอบหมายครบถ�วนตามองค!ประกอบของกฎหมาย 
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไปดําเนินการ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๑ : การปรับปรุงผลการคํานวณค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายป?    
 ท่ีจัดเก็บเพ่ิมเติมของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จํากัด : นส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาปรับปรุงค9าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปl    

ประจําปl ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และปl ๒๕๕๙ และการจัดเก็บค9าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
ประจําปl ๒๕๖๐ ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด จากข�อมูลรายได�ท่ี
เก่ียวเนื่องกับการจําหน9ายกล9องรับสัญญาณท่ีมีบริษัทฯ เปUนตัวแทนจัดจําหน9าย 
รวมท้ังสิ้นจํานวน ๒๙,๗๘๘,๘๕๙.๔๕ บาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก เศรษฐพงค� มะลิสุวรรณ) 
ระหว�างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ : กสทช. พันเอก เศรษฐพงค�ฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. 

เศรษฐพงค! มะลิสุวรรณ) ระหว9างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๑    
จํานวน ๓ ท9าน ได�แก9 พลเอก บุญเลิศ แก�วประสิทธิ์ นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน! 
และพลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ!  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. 
ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน�)
 ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ : กสทช. รศ.ประเสริฐฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน!)  

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท9าน ได�แก9 นายเหรียญชัย   
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ!นะภา และนายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (รศ. ประเสริฐฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 

ไตรมาสท่ี ๓ ประจําป? ๒๕๖๑ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ!นันท!) ไตรมาสท่ี ๓ ประจําปl ๒๕๖๑ จํานวน ๒ ท9าน ได�แก9 นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห! 
(ระหว9างวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) และพลตรี     
ชัยณรงค!  เชิดชู (ระหว9างวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๕ : รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด
 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดี

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จํานวน ๔ ราย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๖ : การเสนอเรื่องเพ่ือทราบและเพ่ือพิจารณาต�อท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัล 
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. : 
 งานเลขานุการรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
   
มติท่ีประชุม รับทราบการเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แห9งชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ ของสํานักงาน กสทช. ประกอบด�วย เรื่องเพ่ือทราบ 
จํานวน ๕ เรื่อง และเรื่องเพ่ือพิจารณา จํานวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๗ : รับทราบรายได,จากการจําหน�ายกล�องรับสัญญาณของบริษัท บ๊ิกโฟร� แซทเทลไลท� 

กรุcป จํากัด ของรอบบัญชีป? ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 
 เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ : นส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงรายได�ประจําปl ๒๕๕๗ ถึงปl ๒๕๕๙ และรับทราบรายได�

ประจําปl ๒๕๖๐ จากการจําหน9ายกล9องรับสัญญาณท่ีต�องนํามาคํานวณเพ่ือชําระ
ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปlเพ่ิมเติม ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของบริษัท บิ๊กโฟร! แซทเทลไลท! กรุ6ป จํากัด   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๘ : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,ได,รับอนุญาตของบริษัท ยูนิเวอร�แซล มีเดีย
 เอ็นเตอร�เทนเม,นท� จํากัด : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนและผู�ถือหุ�น
 ของบริษัท ยูนิเวอร!แซล มีเดีย เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบ
 กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๙ : การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท บลู สกาย 
 แชนเนล จํากัด : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท    
 บลู สกาย แชนเนล จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๐ : ข,อร,องเรียนกรณีขอเรียกร,องให,มีมาตรการปรามส่ือท่ีเผยแพร�คติล�อลวงข�มขืน 
 ว�าเป̀นเรื่องปกติ : ผส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการข�อร�องเรียนกรณีขอเรียกร�องให�มีมาตรการปรามสื่อ    

ท่ีเผยแพร9คติล9อลวงข9มขืนว9าเปUนเรื่องปกติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้  



 ๑๖ 
 

 ๑. สํานักงาน กสทช. ได�เก็บรวบรวมข�อเสนอกรณีขอเรียกร�องให�สํานักงาน กสทช.  
มีมาตรการปราบปรามสื่อที่เผยแพร9คติล9อลวงข9มขืนว9าเปUนเรื่องปกติ        
เพ่ือประกอบการกํากับดูแลด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   

 ๒. สํานักงาน กสทช. ได�นําส9งประเด็นกรณีขอเรียกร�องให�สํานักงาน กสทช.      
มีมาตรการปราบปรามสื่อท่ีเผยแพร9คติล9อลวงข9มขืนว9าเปUนเรื่องปกติ ไปยัง
สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! (บส.)  
เพื ่อเปUนประเด็นพูดคุยทําความเข�าใจกับผู �ประกอบกิจการที ่เข �าร 9วม 
“โครงการฝ�กอบรมผู�ประกอบกิจการต9อประเด็นด�านการโฆษณาท่ีเปUนการ
หลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ โดยเชื่อมโยงกับ 
ความเชื่อหรือการไม9เคารพศักด์ิศรีความเปUนมนุษย!” ไปในคราวเดียวกัน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๑ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงเผยแพร�โฆษณา
 โดยใช,คําพูดไม�เหมาะสม : ผส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง

เผยแพร9โฆษณาโดยใช�คําพูดไม9เหมาะสม ท้ังนี้ เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียง    
คลื่นข9าว News Network คลื่นความถ่ี FM ๑๐๐.๕๐ MHz สถานีวิทยุ จส ๑๐๐     
FM ๑๐๐.๐๐ MHz สถานีวิทยุครอบครัวข9าว FM ๑๐๖.๐๐ MHz และสถานีวิทยุ 
สวีทเอฟเอ็ม FM ๘๙.๕๐ MHz ได�แก�ไขการออกอากาศเผยแพร9โฆษณาผลิตภัณฑ!  
กล�องวงจรปHดยี่ห�อวาตาชิให�ถูกต�องเหมาะสมแล�ว รวมทั้งรับว9าจะใช�ความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบการออกอากาศให�มากยิ่งข้ึน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน   
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า เรื่องร�องเรียนกรณีใช�คําพูดไม9เหมาะสม   

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีมีการวินิจฉัยไว�แล�ว ดังเช9นในกรณีนี้ คือคําว9า 
“เฮงซวยมาก” นั้น ควรกําหนดให�เปUนบรรทัดฐานเดียวกันเพ่ือให�ทุกสถานีมีแนว
ปฏิบัติท่ีไม9แตกต9างกัน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตามแผน/ผลการ

 ดําเนินงานและการใช,จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือน
 มีนาคม ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตามแผนฯ  ยย. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการเร9งรัด ติดตามแผน/ผล
การดําเนินงานและการใช�จ9ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช.   
ว9าด�วยการแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



 ๑๗ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า จากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการฯ พบว9า 
มีโครงการท่ีกันเงินจากปl ๒๕๕๙ จํานวน ๔ โครงการ ยังดําเนินการไม9แล�วเสร็จ 
และโครงการปl ๒๕๖๐ ท่ียังไม9ลงนามในสัญญามีจํานวน ๑๒ โครงการ และ
โครงการปl ๒๕๖๑ ท่ียังไม9ได�ผูกพันสัญญามีจํานวน ๕๖ โครงการ อาจจะต�องเร9งรัด
เพ่ือให�การเบิกจ9ายงบประมาณเปUนไปตามแผน โดยเฉพาะโครงการท่ีมีการผูกพัน
งบประมาณข�ามมาหลายปlแล�ว  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๓ : กรณีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด นําส�งข,อคิดเห็น

ต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 
: คณะทํางานเตรียมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ วท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบความเห็นของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

ต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย9าน ๘๙๐ – ๘๙๕ MHz/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 

 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๔ : การนําทุนหรือผลกําไรส�วนเกินของทุนหมุนเวียนส�งคลังเป̀นรายได,แผ�นดิน    
 ป?บัญชี ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการนําทุนหรือผลกําไรส9วนเกินของทุนหมุนเวียนส9งคลังเปUนรายได�
 แผ9นดิน ปlบัญชี ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 จํานวน ๓,๑๙๗.๔๗ ล�านบาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ขอให�สํานักงาน กสทช. ชี้แจงเพ่ิมเติมว9า    

ในการนําเงินส9งคลังดังกล9าวจะมีผลกระทบกับแผนงานโครงการอะไรหรือไม9 
หรือจะกระทบต9องบประมาณบัญชีใด เพ่ือจะได�พิจารณาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแผนการใช�งบประมาณให�สอดคล�องต9อไป   

 ๒. กสทช. รศ.ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว9า ขอให�พิจารณาว9าจะปรับแก�ไขข�อความ
จาก “ผลกําไรส9วนเกิน” เปลี่ยนเปUน “รายได�ส9วนเกิน” ได�หรือไม9  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๕ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๘/๒๕๖๑ ระหว�าง ห,างหุ,นส�วนจํากัด 
 พีพี แอนด� พีเจ เรดิโอ (ผู,ฟEองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟEองคดี) : มส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๘/๒๕๖๑ ระหว9าง ห�างหุ�นส9วนจํากัด 

พีพี แอนด! พีเจ เรดิโอ (ผู�ฟvองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟvองคดี) ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 



 ๑๘ 
 

 ๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! หรือ
เลขาธิการ กสทช. หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
เปUนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช. ผู�ถูกฟvองคดี  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การแก�คําฟvองคดีตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๖ : แผนปฏิบัติการการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห�างไกล (Zone C) 

ระยะท่ี ๑ การจัดให,มีบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet 
Services) ภายใต,แผนการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบแผนปฏิบัติการการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีห9างไกล 

(Zone C) ระยะท่ี ๑ การจัดให�มีบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet  
Services) ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ 
เพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว9าโครงการประเภทใดบ�าง

ท่ีจะต�องเสนอผ9านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม และโครงการประเภทใดบ�างท่ีไม9ต�องเสนอผ9านคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให�การดําเนินการเปUน
แบบแผนเดียวกัน          

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔๗ : กองทัพบกแจ,งข,อมูลการให,บริการโครงข�ายโทรทัศน�ท่ีใช,คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล : จส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบการให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลของกองทัพบก ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า กองทัพบกได�รายงานข�อมูลการให�บริการ

โครงข9ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (มัลติเพล็กซ!ท่ี ๒) 
ซ่ึงไม9มีรายงานมัลติเพล็กซ!ท่ี ๑ จึงไม9มีรายละเอียดชัดเจนว9าการให�บริการโครงข9าย
ใช�หมายเลขช9องเดียวกันหรือไม9 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 



 ๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : พิจารณาการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ และต�ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการของห,างหุ,นส�วนจํากัด โรจน�ไพบูลย� จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. กรณีการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

คนบ9อปลา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๓ 
 ๑.๑ รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงคนบ9อปลา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๓ กรณีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงตามระยะเวลาการอนุญาต และสิทธิ    
ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผลของ
กฎหมาย ตามข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๑.๒ อนุ มั ติ ให� เ พิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม        
พ.ศ. ๒๔๙๘ นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
สิ้นสุดลงพร�อมกับสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ  

 ๑.๓ เห็นชอบให�สิทธิ ในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนบ9อปลา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๓ ของผู�มีสิทธิ    
ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ   

 ๑.๔ ให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด โรจน!ไพบูลย! ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและ
อุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน9าย จ9าย โอน    
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต9
วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง  

 ๑.๕ มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบ
และติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช� 
ในการออกอากาศ การทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียงหรือการ
จําหน9าย จ9าย โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมี
สิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการ
กระทําความผิด ให�ดําเนินการตามกฎหมายต9อไป  

 ๒. กรณีขอต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เมืองฟvาแดดสงยาง รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๕๒๒ ให�สํานักงาน กสทช. แจ�ง
ห�างหุ�นส9วนจํากัด โรจน!ไพบูลย! เพ่ือขอให�จัดส9งเอกสารรับรองการส9งเอกสาร  
ท่ีมีความล9าช�าซ่ึงออกโดยหน9วยงานไปรษณีย!กมลาไสย! เพ่ือประกอบการ



 ๒๐ 
 

พิจารณาขอต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ก9อนนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
โรจน!ไพบูลย! ทราบภายใน ๗  วัน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ พร�อมท้ังให�แจ�งห�างฯ 
ยื่นหนังสือขอคืนเงินค9าดําเนินการตามส9วนจํานวน ๑๑,๗๗๐ บาท ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนบ9อปลา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๓ ต9อสํานักงาน กสทช. โดยเร็ว 

 ๔. มอบหมายให�สํานักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (รส.) มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนห�างหุ�นส9วนจํากัด เจเคพี เอ็นจิเนียริ่ง
เรดิโอ (JKP LAB) ให�ตรวจสอบและออกรายงานผลการทดสอบให�ผู�ยื่นคําขอ
ทราบภายในระยะเวลาท่ีประกาศกําหนดโดยเคร9งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ และต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัด โรจน!ไพบูลย! จํานวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับอนุญาต
 ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๗ สถานี) : 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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ สถานี  

 ๒. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและให�ดําเนินการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อสถานีให�เหมาะสม เนื่องจากชื่อสถานีมีความหมายขัดแย�งหรืออาจ
ก9อให�เกิดความเข�าใจคลาดเคลื่อนกับการทดลองประกอบกิจการตามประเภท  
ท่ีได�รับอนุญาต ตามหลักการการต้ังชื่อ มติ กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ จํานวน ๑ สถานี 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง



 ๒๑ 
 

ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการใน
ลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงด�วย ซ่ึงหากเปUนในส9วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มี
อํานาจอาจไม9มีประเด็น แต9ในส9วนของการเปลี่ยนแปลงกําลังส9งออกอากาศ 
ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง อาจเปUนเรื่องท่ีไม9สมควรอนุญาต 
เนื่องจากเปUนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับ
อนุญาตเพียงทดลองประกอบกิจการเท9านั้น 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๗ สถานี) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับอนุญาต
 ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๙ สถานี) : 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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๘ สถานี  

 ๒. ไม9อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี



 ๒๒ 
 

ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงด�วย ซ่ึงหากเปUนในส9วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มี
อํานาจอาจไม9มีประเด็น แต9ในส9วนของการเปลี่ยนแปลงกําลังส9งออกอากาศ 
ความสูงของสายอากาศ ความถ่ี ตลอดจนท่ีต้ัง อาจเปUนเรื่องท่ีไม9สมควรอนุญาต 
เนื่องจากเปUนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับ
อนุญาตเพียงทดลองประกอบกิจการเท9านั้น 

 
หมายเหตุ           ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
(จํานวน ๑๙ สถานี)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงช่ือสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๙๙ สถานี) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
   ๑. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๘๔ สถานี  
 ๒. ไม9อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๕ สถานี 
  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(จํานวน ๙๙ สถานี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. 
 เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ สถานี : 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)  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



 ๒๓ 
 

 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด อันดามันเรดิโอ ๙๖.๒๕ สถานีคนอันดามัน   
รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๕๙ และห�างหุ�นส9วนจํากัด ทีเอ็มเรดิโอสเตชั่นเน็ทเวิร!ค 
สถานีทีเอ็มเรดิโอสเตชั่น วิทยุ อ. ท9าม9วง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๒๓๔ ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๑ ปl นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาครบถ�วนตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติม โดยให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด     
อันดามันเรดิโอ ๙๖.๒๕ สถานีคนอันดามัน รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๕๙ และ 
ห�างหุ�นส9วนจํากัด ทีเอ็มเรดิโอสเตชั่นเน็ทเวิร!ค สถานีทีเอ็มเรดิโอสเตชั่น     
วิทยุ อ. ท9าม9วง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๒๓๔ ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง เง่ือนไขในการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และประกาศ
สํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห9งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ ภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งผลการ
พิจารณา ท้ังนี้ สถานีจะสามารถออกอากาศได�ตามปกติเม่ือสํานักงาน กสทช. ได�
ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต! https://broadcast.nbtc.go.th/  แล�วเท9านั้น  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น ในประเด็นกระบวนการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงให�รวดเร็วข้ึนด�วย เนื่องจากกรณีท่ีขอมานี้    
มีความพร�อมของเอกสารท่ียื่นต้ังแต9เดือนเมษายนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๒ สถานี   

 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช.
 เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ สถานี : 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)  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให�ผู�ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๐ สถานี ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปl นับแต9วันท่ี 
กสทช. มีมติ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาครบถ�วนตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๒. เห็นชอบให�กําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติม สําหรับสถานีในลําดับท่ี ๗-๑๐ 
โดยให�ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง เง่ือนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการ
ออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งผลการพิจารณา ท้ังนี้ สถานีจะสามารถ
ออกอากาศได�ตามปกติเม่ือสํานักงาน กสทช. ได�ประกาศรายชื่อทางเว็บไซต! 
https://broadcast.nbtc.go.th/  แล�วเท9านั้น  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ นอกจากนั้น ในประเด็นกระบวนการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงให�รวดเร็วข้ึนด�วย  

 



 ๒๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑๐ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
 (๑๐ สถานี) : 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)  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง จํานวน ๑๐ สถานี โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปl นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ 
ให�แก9ผู�ยื่นคําขอฯ ท้ัง ๑๐ สถานี ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการขยายระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ แม�ในกรณีท่ีมีการดําเนินการยื่นคําขอล9าช�า ไม9เปUนไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ดังเช9นท้ัง ๑๐ สถานีนี้   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
 ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑๐ สถานี) 



 ๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู,ทดลองประกอบกิจการ
 ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได,รับอนุญาตมากกว�า ๑ สถานี กรณีพบ
 การกระทําท่ีขัดต�อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของห,างหุ,นส�วนจํากัด  
 ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร�ค (ฉะเชิงเทรา) และห,างหุ,นส�วนจํากัด เด�นชัย เรดิโอ : ปส.๑  
    
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

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

 ๑. อนุญาตให�ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการให�สถานีวิทยุกระจายเสียงแมส 
เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๘๔ ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค 
(ฉะเชิงเทรา) โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๖ เดือน นับจากวันท่ีใบอนุญาต
สิ้นสุดลง โดยกําหนดเง่ือนไขให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค (ฉะเชิงเทรา) 
ดําเนินการยื่นขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการพร�อมชําระค9าดําเนินการ
รอบใหม9ตามส9วน ๑ สถานี และให�ใบอนุญาตรอบใหม9มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือน เ พ่ือให�ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดเท9ากับ
ใบอนุญาตอ่ืนในกลุ9ม       

 ๒. อนุญาตให�ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการให�สถานีวิทยุกระจายเสียงท9าไข9 
เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๖๓ ของห�างหุ�นส9วนจํากัด เด9นชัย เรดิโอ โดยให�มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปl นับจากวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง  

 ๓. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) โดยมีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนห�างหุ�นส9วนจํากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค 
(ฉะเชิงเทรา) ให�ดําเนินการแก�ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงแมส เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๘๔ คลื่นความถ่ี 
๑๐๒.๒๕ MHz ให�ถูกต�องตามมาตรฐานทางเทคนิคและเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ หากพบการกระทําผิดซํ้าอีก  
จะพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟvองคดีปกครองให�ผู�ทดลองประกอบกิจการทราบภายใน ๗ วัน นับแต9วันท่ี 
กสทช. มีมติ  

 ๕. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส. ๑) บันทึกประวัติ
การฝ�าฝ�นเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแมส 
เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๘๔ ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปUนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป และให�สายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช�คลื่น



 ๒๗ 
 

ความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแมส เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๘๔  
โดยเคร9งครัด ท้ังนี้ หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการบังคับใช�กฎหมายต9อไป  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการขยายระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ แม�ในกรณีท่ีมีการดําเนินการยื่นคําขอล9าช�า ไม9เปUนไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเช9นนี้ นอกจากนั้นมีข�อสังเกตในประเด็น
เรื่องการแพร9คลื่นรบกวนการบิน ให�พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การพิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได�รับอนุญาตมากกว9า ๑ สถานี 
กรณีพบการกระทําท่ีขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร!ค (ฉะเชิงเทรา) และห�างหุ�นส9วนจํากัด เด9นชัย เรดิโอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได,รับใบอนุญาตมากกว�า    
 ๑ สถานีข้ึนไป (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.  
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคลจํานวน ๓๒ นิติบุคคล 
รวม ๘๓ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วน     
ทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปl เท9ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ!ท่ี 
กสทช. กําหนด  



 ๒๘ 
 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาต ในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับ 
ผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาต
มากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑)      

      
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑  

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

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

 ๑. อนุญาตให�นิติบุคคล จํานวน ๖ สถานี ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เปUนเวลา ๑ ปl นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท เครือข9ายวิทยุโทรทัศน!ไทย จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเรดิโอ
เน็ตเวิร!ค รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๕๖  

 ๑.๒ บริษัท ไทยลอว!เยอร!เน็ตเวิร!ค จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงลอว!เยอร!
เน็ตเวิร!ค รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๐๗ 

 ๑.๓ บริษัท เครือข9ายแพทย!ไทย จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเฮลท!ท้ีเน็ตเวิร!ค  
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๕๒  

 ๑.๔ บริษัท ไทย สตาร! เน็ตเวิร!ค จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงสตาร!เน็ตเวิร!ค 
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๕๓  

 ๑.๕ บริษัท เครือข9ายการตลาดไทย จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงมาร!เก็ตต้ิง
เน็ตเวิร!ค รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๕๔  



 ๒๙ 
 

 ๑.๖ บริษัท ไทยนิวส! เน็ตเวิร!ค จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงนิวส!เน็ตเวิร!ค 
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๕๕  

 ๒. เห็นชอบให�นิติบุคคลผู�ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ท้ัง ๖ ราย ตามข�อ ๑. ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับการมี ใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคม และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ตามกฎหมายว9าด�วยวิทยุคมนาคม ต9อสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ภายใน ๖๐ วัน 
นับแต9วันท่ีได�รับหนังสืออนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!   

 ๓. เห็นชอบให�นิติบุคคลผู�ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ท้ัง ๖ ราย ตามข�อ ๑. ดําเนินการยื่นแบบแสดงความประสงค!ขอออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงและจัดทําบันทึกข�อตกลงการออกอากาศของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (MoU) ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห9งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง เง่ือนไขในการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การดําเนินการของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลังได�รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใน ๙๐ วัน นับแต9
วันท่ีได�รับหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทราบต9อไป 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถี่ออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐    
เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๖ สถานี 



 ๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู,รับอนุญาต
 ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเปUน

กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย ตามข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู�ทดลอง
ประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง 
จํานวน ๑๐ สถานี 

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน 
๑๐ สถานี ตามข�อ ๑. และให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม   
ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๔ สถานี (๑. ห�างหุ�นส9วนจํากัด ซี เวฟ เอฟ เอ็ม ปากคลองปราณ 
สถานีวิทยุซีเวฟเอฟเอ็ม ปากคลองปราณ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๔๒   
๒. ห�างหุ�นส9วนจํากัด ชุมชนสัมพันธ!พระโขนง สถานีวิทยุสัมพันธ!พระโขนง   
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๙๒  ๓. กลุ9มคนคริสเตียนดอยสะเก็ด สถานีวิทยุคน    
คริสเตียนดอยสะเก็ด รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๖๖ และ ๔. มูลนิธิสายธารเสียงธรรม 
สถานีวิทยุเพ่ือพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร! 
เครือข9ายวัดท9าข�ามเจริญศรัทธา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๘๑) 

  นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับ 
การสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบ
กิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ ตามข�อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๐ สถานี 
สิ้นสุดลงนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความ
ประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง 

 ๔. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๐ สถานี 
ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลาย
หรือจําหน9าย จ9าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิ
ในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช�
เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น ให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายอย9างเคร9งครัด ท้ังนี้ ในส9วนของห�างหุ�นส9วนจํากัด       
ซี เวฟ เอฟ เอ็ม ปากคลองปราณ (สถานีซีเวฟเอฟเอ็ม ปากคลองปราณ 



 ๓๑ 
 

รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๔๒) ให�ผู�ชําระบัญชี (นางสาวพรทิพย! สุภัทรนิยพงศ!) 
เปUนผู�รับผิดชอบในการดําเนินการดังกล9าว เนื่องจากห�างฯ ได�จดทะเบียน
ยกเลิกห�างฯ และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล�ว    

 ๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําร�อง
ทราบต9อไป และให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องวิทยุคมนาคมหรือการจําหน9าย จ9าย โอนเครื่อง
วิทยุคมนาคม ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 
สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๐ สถานี หากพบการกระทําความผิด      
ให�ดําเนินการตามกฎหมายต9อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ 
รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส9งภาพถ9ายการรื้อถอนสายอากาศ
และการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศให�
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 ของผู�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๐ สถานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให,บริษัท ท็อปไลน� แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ท็อปไลน� ทีวี : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ ท็อปไลน! ทีวี แก9บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปl นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ี          
ไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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



 ๓๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ท็อปไลน! แชนแนล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ ท็อปไลน! ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุcป จํากัด  ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ tvN : ปส. ๒ 
    
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ tvN  แก9บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปl 
นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต  
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ tvN 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให,บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ เจริญ Channel HD  
: ปส. ๒ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ เจริญ Channel HD แก9บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปl นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! 



 ๓๓ 
 

สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให� บริษัท เจริญเคเบิลทีวี 
เน็ตเวอร!ค จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ         
เจริญ Channel HD 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การอนุญาตให,บริษัท ซูปเปอร�บันเทิง เฮงเฮงเฮง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Super 
บันเทิง : ปส. ๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ Super บันเทิง แก9บริษัท ซูปเปอร!บันเทิง เฮงเฮงเฮง จํากัด โดยให�
มีอายุใบอนุญาตดังนี้ ๑) กําหนดอายุใบอนุญาต ๒ ปl นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุด (ต้ังแต9วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) และ ๒) กําหนด 
อายุใบอนุญาต ๕ ปl นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต9วันท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ซูปเปอร!บันเทิง  เฮงเฮงเฮง จํากัด ถือปฏิบัติ
โดยเคร9งครัด 

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

 



 ๓๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซูปเปอร!บันเทิง เฮงเฮงเฮง จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ช9องรายการ Super บันเทิง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การอนุญาตให,บริษัท สยามอินเตอร�มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ SMM 
TV : ปส. ๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ SMM TV แก9บริษัท สยามอินเตอร!มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)  
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปl นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท สยาม
อินเตอร!มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท สยามอินเตอร!มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ช9องรายการ SMM TV  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให,บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓๐ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๓๐ ช9องรายการ แก9บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด โดยให�มีอายุ



 ๓๕ 
 

ใบอนุญาต ๒ ปl นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ     
ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณา ตามข�อ ๑.     
ให�บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด ทราบ รวมท้ังให�บริษัทฯ แสดงโลโก�
ช9องรายการให�ชัดเจน เพ่ือปvองกันความสับสนของผู�รับชม  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื ่อง การอนุญาตให�บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 จํานวน ๓๐ ช9องรายการ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 

เพ่ือให,บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ลิฟว่ิง โชว� ทีวี จํากัด 
ช�องรายการ ลิฟว่ิง โชว� ทีวี : ปส. ๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยอนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ลิฟวิ่ง โชว! ทีวี จํากัด 
ช9องรายการ ลิฟวิ่ง โชว! ทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0318-56 ต้ังแต9วันท่ี 
กสทช. มีมติ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉยไม9ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ข�อ ๑๔ (๖) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ�าฝ�นข�อ ๑๐ และข�อ ๑๑ ของเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส9วน   
ท่ีเก่ียวข�องต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
ลิฟวิ่ง โชว! ทีวี จํากัด ช9องรายการ ลิฟวิ่ง โชว! ทีวี 



 ๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,
 บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี
 ระดับชาติ ของบริษัท ดีมีเตอร� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามความประสงค!
ของบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับ
ค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�ง
ผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต9วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�ง 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�
 คลื่นความถ่ีระดับชาติของบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี      
 กรณีขาดคุณสมบัติการเป̀นผู,รับใบอนุญาตฯ ของบริษัท เขลางค�นคร
 เคเบิลทีวี จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่น
ความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ของบริษัท เขลางค!นคร เคเบิลทีวี จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1-N21133-0069-56 โดยให�มีผลบังคับใช�ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๑๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

 ๒. ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระทําความผิดดังกล9าวของบริษัท    
เขลางค!นคร เคเบิลทีวี จํากัด รวมท้ังแจ�งให�สํานักการกํากับการใช�คลื่นความถ่ี
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (คส.) ทราบ เพ่ือใช�ในการกํากับต9อไป 

 



 ๓๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
 เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
 กรณีขาดคุณสมบัติการเปUนผู�รับใบอนุญาตฯ ของบริษัท เขลางค!นคร เคเบิลทีวี จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “โหนกระแส” เม่ือวันศุกร� 

ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช�อง ๓ SD (ช�อง ๒๘) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั ่งเตือนทางปกครองต9อ
บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง ๓ SD (ช9อง ๒๘) ให�ใช�ความระมัดระวังในการ 
นําเสนอเนื้อหารายการท่ีอาจมีการใช�คําพูดท่ีไม9สุภาพ หรือมีการนําเสนอภาพท่ีมี  
ความรุนแรงซํ้าหลายครั้งในการออกอากาศรายการต9างๆ เพ่ือให�เปUนไปตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง    
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ
รายการ “โหนกระแส” เม่ือวันศุกร!ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทางช9องรายการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง ๓ SD (ช9อง ๒๘) อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า เมื่อมีการวินิจฉัยคําพูดที่ไม9เหมาะสม 
ก็อาจจะต�องทําแนวทางเพ่ือให�ทุกสถานีรับทราบ ดังเช9นในกรณีนี้ท่ีวินิจฉัยว9า
มีการใช�คําพูดภาษาชาวบ�าน ซ่ึงรายการเล็งเห็นว9าไม9เหมาะสมอาจจะต�องตัดทอน
ลักษณะนี้อาจจะต�องมีการแจ�งกับทุกสถานีว9ารายการประเภทไหนบ�างท่ีห�าม 
ใช�คําลักษณะดังกล9าว เพื่อให�เกิดความเข�าใจและมีแนวทางปฏิบัติที่เปUน
บรรทัดฐานเดียวกัน  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เรดิโอโลกาสุวัฒน�” 
 เม่ือวันศุกร�ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม คล่ืนความถ่ี ๑๐๒.๒๕ MHz อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม               เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองต9อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย



 ๓๘ 
 

มหาสารคาม คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๒๕ MHz เปUนเงินจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้    
ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว9า 
การออกอากาศรายการ “เรดิโอโลกาสุวัฒน!” เม่ือวันศุกร!ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๒๕ MHz 
จังหวัดมหาสารคาม เปUนเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต9อความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข�าข9ายเปUนการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ  
 “เรดิโอโลกาสุวัฒน!” เม่ือวันศุกร!ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๒๕ MHz อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

วิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ฮิบเอฟเอ็ม) คล่ืนความถ่ี FM 
๙๐.๐๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม�เป`นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข,อง : ผส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต9อสถานีวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ฮิบเอฟเอ็ม) คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz               
ให�ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงและปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
โดยเคร9งครัด เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
วิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ฮิบเอฟเอ็ม) คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz 
เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ และวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปUนการโฆษณาหารายได�
และเปUนการโฆษณาเกินกว9าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ 
ซ่ึงไม9เปUนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต9อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุเพ่ือความม่ันคง



 ๓๙ 
 

ภายในราชอาณาจักร (ฮิบเอฟเอ็ม) คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz (ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ) ไม9เปUนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ให�ท่ีประชุม
พิจารณา 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า การโฆษณาหารายได�ท่ีไม9เปUนไปตามเง่ือนไข 
การอนุญาตนั้น ยังถือว9าเข�าข9ายเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคด�วย ดังนั้นจึงควร
ต�องดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ อย9างไร
หรือไม9 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีเพ่ือความม่ันคง

กู,ภัยเชียงดาว คล่ืนความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม� (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม�เป̀นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ            
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองสถานีเพ่ือความม่ันคงกู�ภัยเชียงดาว 
คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม9 ให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และ
ปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องโดยเคร9งครัด เนื่องจากการออกอากาศ
เนื้อหารายการของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคงกู�ภัยเชียงดาว คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz 
จังหวัดเชียงใหม9 ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
ระหว9างเวลา ๐๙.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. เปUนการโฆษณาหารายได�และเปUนการ
โฆษณาเกินกว9าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึงไม9เปUนไป
ตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ และขัดต9อผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ข�อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีเพ่ือความม่ันคงกู�ภัยเชียงดาว คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม9 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม9เปUนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า การโฆษณาหารายได�ท่ีไม9เปUนไปตามเง่ือนไข
การอนุญาตนั้น ยังถือว9าเข�าข9ายเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคด�วย ดังนั้นจึงควร
ต�องดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ อย9างไรหรือไม9 



 ๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : คําส่ังทางปกครองแจ,งผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน�ท่ีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป?หรือชําระไม�ครบถ,วนในรอบ
บัญชีป? ๒๕๖๐ : นส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งทางปกครองแจ�งผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ท่ีไม9ชําระค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปlหรือชําระไม9ครบถ�วนในรอบบัญชีปl ๒๕๖๐ และยังมีสถานะเปUน
ผู�ได�รับอนุญาตท่ีไม9ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีมติให�ยกเลิกใบอนุญาต จํานวน 
๘๓ ราย ให�ดําเนินการชําระค9าธรรมเนียมให�ครบถ�วนภายใน ๑๕ วัน นับแต9วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�ง พร�อมกําหนดมาตรการทางปกครองให�พักใช�ใบอนุญาตในกรณี
ท่ีไม9ชําระค9าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง คําสั่งทางปกครองแจ�งผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ท่ีไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl     
หรือชําระไม9ครบถ�วน ในรอบบัญชีปl ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : การจัดเก็บค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป?ของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร�ค จํากัด 

และความเห็นทางกฎหมาย : นส.  
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปlและเงินเพ่ิมของ
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิลเน็ตเวิร!ค จํากัด (บริษัทนิติบุคคลใหม9ฯ) นับตั้งแต9
ควบรวมกิจการเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. การท่ีบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9ขอชําระค9าธรรมเนียมท่ีคงค�างหลังการควบรวม

กิจการในนามใบอนุญาตของบริษัทเลขนิติบุคคลเดิมสามารถดําเนินการได�
เนื่องจาก กรณีการควบรวมกิจการ โดยผลของการควบรวมกิจการในรูปแบบนี้ 
บริษัทเลขนิติบุคคลใหม9นั้น จึงรับโอนไปซ่ึงบรรดาทรัพย!สิน สิทธิ หน�าท่ี และ 
ความรับผิดท่ีมีอยู9จากนิติบุคคลเดิมไปท้ังสิ้น เว�นแต9สิทธิและหน�าท่ีดังกล9าว
เปUนสิทธิเฉพาะตัวหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไว�เปUนการเฉพาะ ดังนั้น 
หน�าท่ีในการชําระค9าธรรมเนียมหรือหนี้เงินค9าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีบริษัท
เดิมค�างชําระต9อสํานักงาน กสทช. ต�องโอนมายังบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9ด�วย
และเพ่ือประโยชน!ในการจัดเก็บค9าธรรมเนียมใบอนุญาต จึงสามารถนํารายได�
ในงบการเงินของบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9ภายใต�ชื่อบริษัทเดิม ซ่ึงเกิดจากการ
ให�บริการของบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9 นํามาคํานวณค9าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปlได� 



 ๔๑ 
 

๒. การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เม่ือบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9รับโอนมา
ซ่ึงบรรดาทรัพย!สิน สิทธิ หน�าท่ี และความรับผิดท่ีมีอยู9จากบริษัทเลขนิติ
บุคคลเดิม และได�ชําระหนี้ค9าธรรมเนียมดังกล9าวให�กับสํานักงาน กสทช. แล�ว
สํานักงาน กสทช. จึงต�องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เพ่ือเปUนหลักฐาน
ว9าได�มีการชําระเงินเรียบร�อยแล�วให�บริษัทเลขนิติบุคคลใหม9 

๓. การท่ีบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9ขอผ9อนชําระค9าธรรมเนียมคงค�างท้ังหมดของ
บริษัทเลขนิติบุคคลเดิมเปUนรายปlเปUนเวลา ๖ ปl ในกรณีนี้ กสทช. ไม9อาจพิจารณา
อนุญาตให�บริษัทฯ ผ9อนชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปlตามท่ีร�องขอได�   

๔. การท่ีบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9ขอยกเว�นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมกรณีชําระ
ค9าธรรมเนียมล9าช�าของบริษัทเลขนิติบุคคลเดิม กรณีนี้บริษัทฯ เปUนผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี จึงย9อมมีหน�าท่ีต�องชําระ
ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปl ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต9สิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี พร�อมท้ังนําส9งเอกสารประกอบการพิจารณา ซ่ึงหากไม9
ชําระค9าธรรมเนียมรายปlภายในระยะเวลาดังกล9าวจะต�องชําระเงินเพ่ิมใน
อัตราร�อยละ ๒ ต9อเดือน หรือร�อยละ ๑.๕ ต9อเดือน จึงไม9สามารถยกเว�นการ
เก็บเงินเพ่ิมส9วนท่ีบริษัทเลขนิติบุคคลใหม9ต�องชําระนับต้ังแต9วันท่ีผิดนัดชําระ 
จนถึงวันท่ีครบกําหนดชําระค9าธรรมเนียมของแต9ละงวด ตามความเห็นของ 
สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! และมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง การจัดเก็บค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปlของบริษัท เอ็มเอส
เอส เคเบิลเน็ตเวิร!ค จํากัด และความเห็นทางกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : พิจารณาความเห็นทางกฎหมายต�อข,อคัดค,านการจัดเก็บค�าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตรายป?เพ่ิมเติมของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร�ม จํากัด : นส.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบความเห็นทางกฎหมายตามประเด็นข�อหารือกรณีบริษัท ไอพีเอ็ม 
แพลทฟอร!ม จํากัด ท่ีเก่ียวข�องกับการยื่นชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl
สําหรับกล9องรับสัญญาณโทรทัศน!ผ9านดาวเทียม ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบตามมติ กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ว9าผู�กระทําการแทนมีการรับรู�รายได�ในกิจกรรมภายใต�ขอบเขตบริการของ
ผู�ได�รับอนุญาต ให�ถือว9ารายได�ที่เกิดกับผู�กระทําการแทนนั้นเปUนรายได�ท่ี



 ๔๒ 
 

เก่ียวเนื่องจากการประกอบกิจการของผู�รับใบอนุญาตนั้นต้ังแต9ต�น และต�อง
นํามาคํานวณค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl  

 ๒. เห็นชอบตามความเห็นทางกฎหมายตามประเด็นข�อหารือดังกล9าวตามบันทึก
ท่ี สทช ๔๐๑๒/๖๓๔ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง พิจารณาความเห็นทางกฎหมายต9อข�อคัดค�านการ
จัดเก็บค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปlเพ่ิมเติมของบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร!ม จํากัด    

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ข�อเสนอต9อท่ีประชุมในข�อ ๒ ท่ีว9าเห็นชอบ
ตามความเห็นทางกฎหมายตามประเด็นข�อหารือดังกล9าวตามบันทึกท่ี สทช 
๔๐๑๒/๖๓๔ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น ในอนาคตควรท่ีสํานักงาน 
กสทช. จะต�องสรุปประเด็นท่ีเปUนสาระสําคัญเพ่ือจะได�ปรากฏอยู9ในมติด�วย  
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว9าจะขอนําไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การลดหย�อนหรือยกเว,นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป? (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
 ช�องรายการ MCOT HD) : นส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 โดยไม9อนุญาตให�บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ MCOT HD เลขท่ีใบอนุญาต 
 B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๐๕-๕๗ ได�รับสิทธิลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตรายปl สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ เนื่องจากมีสัดส9วนรายการท่ี
 เปUนข9าวสารหรือสาระท่ีเปUนประโยชน!ต9อสาธารณะตลอดท้ังปlไม9ถึงเกณฑ!ได�รับ
 สิทธิลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl 
 (บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ MCOT HD)    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การขอผ�อนผันการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป? ประจําป? ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 และขอลดจํานวนเงินเพ่ิมของบริษัท ไทย แชทเทิลไลท� ทีวี จํากัด : นส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 โดยเห็นชอบยกคําร�องขอผ9อนผันการชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl 
 ประจําปl ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ และขอลดจํานวนเงินเพ่ิมของบริษัท ไทย แชทเทิลไลท!  
 ทีวี จํากัด 
 



 ๔๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การขอผ9อนผันการชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl 
 ประจําปl ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ และขอลดจํานวนเงินเพ่ิมของบริษัท ไทย แชทเทิลไลท! 
 ทีวี จํากัด   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : บริษัท พีไฟว�ทีวี แอนด� โปรดักชั่น จํากัด ช�องรายการ Cool Channel 
 โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู,บริโภค 
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท พีไฟว!ทีวี 
แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ช9องรายการ Cool Channel ระงับการกระทําท่ีเปUนการ   
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร โพชง (เครื่องด่ืมน้ําแอปเปH�ล ๓๕% 
ผสมน้ําสมุนไพรและพฤกษชาติ) Pochong (๓๕% Apple Juice with Herbal and 
Botanical extracts beverage) และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ดี-ทีน9า (DI-TEINA 
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือ
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการ
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม9เปUนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑       
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)   
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!           
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้  หากบริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ช9องรายการ     
Cool Channel ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

    
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ช9องรายการ Cool 
Channel โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 



 ๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : กรณีบริษัท สุขทรรศน� จํากัด ช�องรายการ Shop Channel โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท สุขทรรศน! 
จํากัด ช9องรายการ Shop Channel ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เดอะ แอสตา โกลด! บาย ไวทอล (THE ASTAA 
GOLD BY VITAL) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๐๒๔๙-๑-๐๓๗๖ และผลิตภัณฑ!
เครื่องสําอาง aliz paulin หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระ  
ในลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปUนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หาก
บริษัท สุขทรรศน! จํากัด ช9องรายการ Shop Channel ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง กรณีบริษัท สุขทรรศน! จํากัด ช9องรายการ Shop Channel 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : บริษัท จcะทิงจา จํากัด ช�องรายการ JATINGJA SS โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร   
 ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน� : บส.  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท จ6ะทิงจา 
จํากัด ช9องรายการ JATINGJA SS ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน



 ๔๕ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร หลินจือโกะ เลขสารบบอาหาร ๑๒-๑-๑๓๓๕๓-๒-๐๐๒๕
หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปUนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั ้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปUนความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร     
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช.  
เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท จ6ะทิงจา จํากัด  
ช9องรายการ JATINGJA SS ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช.       
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง บริษัท จ6ะทิงจา จํากัด ช9องรายการ JATINGJA SS โฆษณา 
 ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : กรณีกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทบ.๑๑ สวนมิสกวัน ระบบเอเอ็ม 
 ๑๐๕๓ กิโลเฮิรตซ� โฆษณาเหรียญพลังศุภมงคล ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการ
 เอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�กองทัพบก   
สถานีวิทยุกระจายเสียง มทบ.๑๑ สวนมิสกวัน ระบบเอเอ็ม ๑๐๕๓ กิโลเฮิรตซ! 
ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาเหรียญพลังศุภมงคล 
ผลิตภัณฑ!สินค�าวัตถุมงคล หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปUนการหลอกลวงโดยวิธีจูงใจให�ผู�บริโภคใช�สินค�าท่ีเปUนการหลอกลวง 
โดยอาศัยความเชื่ออย9างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคล อันเปUนความเท็จ    
ซ่ึงไม9สามารถพิสูจน!ได�ด�วยหลักเหตุผลหรือกระบวนการพิสูจน!ท่ีเปUนท่ียอมรับ  
อันเปUนการกระทําความผิดตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒)   
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๓) โดยทันทีท่ีได�รับ



 ๔๖ 
 

หนังสือ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ฉบับท่ี ๓) ท้ังนี้ หากกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทบ.๑๑ สวนมิสกวัน  
ระบบเอเอ็ม ๑๐๕๓ กิโลเฮิรตซ! ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช.  
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละไม9เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง กรณีกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง มทบ.๑๑ สวนมิสกวัน 
 ระบบเอเอ็ม ๑๐๕๓ กิโลเฮิรตซ! โฆษณาเหรียญพลังศุภมงคล ท่ีเข�าข9ายการ
 กระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด ช�องรายการ ONE โฆษณาผลิตภัณฑ�
 สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
วัน ทีวี จํากัด ช9องรายการ ONE ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง เคลลี่ รีจูเวเนต้ี แอนด! ลิฟท!ต้ิง เซรั่ม (KELLY 
REJUVENATING & LIFTING SERUM) และผลิตภัณฑ!อาหาร เครื่องด่ืมน้ําหัวปลี
ผสมอินทผลัม (สูตรด้ังเดิม) ตรามิลค!พลัสแอนด!มอร! (Banana Blossom with    
Date Plam Drink (Original) MILK PLUS and MORE BRAND) ผลิตภัณฑ!อาหาร 
เครื่องด่ืมน้ําหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรขิง) ตรามิลค!พลัสแอนด!มอร! (Banana 
Blossom with Date Plam Drink (Ginger) MILK PLUS and MORE BRAND)  
และผลิตภัณฑ!อาหาร เครื่องด่ืมน้ําหัวปลีผสมอินทผลัม (สูตรมะขาม) ตรามิลค!พลัส
แอนด!มอร! (Banana Blossom with Date Plam Drink (Tamarind) MILK PLUS 
and MORE BRAND) หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระ       
ในลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปUนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ



 ๔๗ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม     
วัน ทีวี จํากัด ช9องรายการ ONE ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช.       
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด ช9องรายการ ONE โฆษณา
 ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุcป จํากัด ยกเว,นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ
 หลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๑) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
 ๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 

ยกเว�นค9าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ True Visions 
(เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๑) 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด   
ให�ปฏิบัติตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) และให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๐ และข�อ ๑๑       
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัด 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 
ยกเว�นค9าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ True Visions 
(เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๑)  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว9า กรณีนี้ควรท่ีจะยกระดับเปUนการ
เตือนทางปกครองแทนการแจ�งหรือไม9 เนื่องจากตามข�อเท็จจริงถือว9ามีการ
กระทําฝ�าฝ�นเกิดข้ึนแล�ว เปUนเพียงแต9ได�มีการระงับการกระทําไป ซ่ึงหากมี
การกระทําซํ้าเช9นเดิมกับรายอ่ืน ก็ควรจะต�องลงโทษได� แต9เม่ือครั้งนี้เพียงแต9
เปUนการแจ�งเฉยๆ เม่ือเกิดกับรายอ่ืนก็จะต�องมีข้ันตอนเตือนก9อน ดังนั้น     
จึงฝากพิจารณาเรื่องการยกระดับให�เปUนการเตือน เพ่ือท่ีถ�าเกิดการฝ�าฝ�น    
ในอนาคตจะได�มีการลงโทษได�  



 ๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : พิจารณาคําขอต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห,างหุ,นส�วนจํากัด
 แมกซิมัม เอฟเอ็ม จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

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

 ๑. เห็นชอบให�ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัด แมกซิมัม 
เอฟเอ็ม จํานวน ๒ สถานี ได�แก9 สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินไทย  
เมืองสระแก�ว รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๕๐๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
ลูกทุ9งมหาชน เมืองสระแก�ว เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๕๐๐ โดยให�มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปlเท9ากัน นับจากวันท่ีใบอนุญาตใบสุดท�ายสิ้นสุดลง 
(วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๑)   

 ๒. เห็นชอบให�รับคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของ ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
แมกซิมัม เอฟเอ็ม และต9ออายุการทดลองประกอบกิจการให�สถานีวิทยุ    
กระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินไทย เมืองสระแก�ว รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๕๐๓ และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุลูกทุ9งมหาชน เมืองสระแก�ว เอฟเอ็ม รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๕๐๐ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปl นับจากวันท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๒)  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส9วน
จํากัด แมกซิมัม เอฟเอ็ม ทราบ 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาต ในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง พิจารณาคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�าง
หุ�นส9วนจํากัด แมกซิมัม เอฟเอ็ม จํานวน ๒ สถานี      



 ๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : การของดออกอากาศช่ัวคราวของสถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๘
 จังหวัดพังงา ความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค ๘ จังหวัดพังงา ความถ่ี 
๑๐๖.๕๐ MHz งดออกอากาศชั่วคราว โดยเม่ือสถานีฯ สามารถออกอากาศได�แล�ว  
ให�แจ�งสํานักงาน กสทช. เพ่ือทราบต9อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง การของดออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุกระจายเสียง
 ตํารวจภูธรภาค ๘ จังหวัดพังงา ความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : การขอหยุดให,บริการชั่วคราวของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการ จํานวน 
 ๒ สถานี : ปส.๑  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ไม9อนุญาตให�สถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการจํานวน ๒ สถานี ได�แก9 สถานี

วิทยุกระจายเสียง เจ พี เรดิโอ ความถ่ี ๙๕.๗๕ MHz จังหวัดลําพูน รหัสสถานี  
๑๒๕๒๐๒๙๒ และสถานีวิทยุกระจายเสียง บ�านแปvน เรดิโอ ความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz 
จังหวัดลําพูน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๐๕ พักหรือหยุดการให�บริการชั่วคราว ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ขอทราบ และมีคําสั่งให�
สถานีฯ ออกอากาศทันทีนับจากได�รับทราบผลการพิจารณา รวมท้ังให�สํานักงาน 
กสทช. ส9วนภูมิภาคดําเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคําสั่งต9อไป  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการพักหรือหยุดการให�บริการชั่วคราวของ
ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
จัดทําประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการพักหรือหยุด
การให�บริการชั่วคราวของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
เผยแพร9ประชาสัมพันธ!ผ9านทางช9องทางการสื่อสารต9างๆ ของสํานักงาน กสทช. 

    
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๘ เรื่อง การขอหยุดให�บริการชั่วคราวของสถานีวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๒ สถานี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า การท่ีเนื้อหาของระเบียบวาระนี้มีการเสนอ
เรื่องแนวทางการพิจารณาการพักหรือหยุดการให�บริการชั่วคราวฯ เข�ามา
ปะปนกับการเสนอเรื่องท่ีมีการขอพักหรือหยุดฯ เปUนรายกรณี อาจไม9เหมาะสม 
รวมถึงการท่ีมีการเสนอเรื่องท่ีเปUนกรณีมาก9อนแล�วในระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ 



 ๕๐ 
 

สิ่งท่ีควรเปUนคือ ควรเสนอเรื่องในเชิงหลักการก9อน เพ่ือให�เปUนกรอบและ
แนวทางในการพิจารณาเรื่องท่ีเปUนการพิจารณารายกรณี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : การพิจารณาการเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส�ง ท่ีตั้งเสาอากาศ
 กรณีการจดทะเบียนการเช�า ณ สํานักงานท่ีดิน ณ ที่ดินที่ตั้งอยู�น,อยกว�า ๕ ป? 
 ของห,างหุ,นส�วนจํากัด ดรีมสเตช่ัน ๒๐๐๔ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

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

 ๑. เห็นชอบให�นําหลักฐานสัญญาเช9าบ�าน ฉบับลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
แทนสัญญาเช9าท่ีดินท่ีจดทะเบียนการเช9า ณ สํานักงานท่ีดิน โดยให�ถือว9า  
ห�างหุ�นส9วนจํากัด ดรีมสเตชั่น ๒๐๐๔ ได�ดําเนินการตามเง่ือนไขตามมติ       
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ครบถ�วนแล�ว   

 ๒. เห็นชอบกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม กรณีมีการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังอีก
จะไม9สามารถนําเหตุแห9งการยกเลิกสัญญาเช9า การยินยอมให�ใช�สถานท่ี หรือ
การปฏิเสธให�ใช�พ้ืนท่ี มาเปUนเหตุแห9งการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี 
เครื่องส9ง และสายอากาศ ได�ภายในระยะเวลา ๖ ปl นับต้ังแต9ท่ีคณะกรรมการ
มีมติ เพ่ือเปUนหลักประกันในเจตนารมณ!การต้ังอยู9ในพ้ืนท่ีต้ังท่ีได�รับอนุญาต  
ไม9น�อยกว9าระยะเวลา ๕ ปl  

 ๓. รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ
มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ
ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ดรีมสเตชั่น ๒๐๐๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงดรีมสเตชั่น 
๒๐๐๔ ความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz พร�อมท้ังดําเนินการปรับปรุงข�อมูลท่ีต้ังสถานี 
ท่ีต้ังเครื่องส9ง และท่ีต้ังสายอากาศ เปUนบ�านเลขท่ี ๒๙/๙ หมู9 ๗ ตําบลท9าช�าง 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในระบบฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!  

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ดรีมสเตชั่น ๒๐๐๔ ทราบ  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว9า เนื่องจาก
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปUนนโยบายการกํากับดูแล
ท่ีได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน ท้ังท่ีควรเปUนเพียงมาตรการชั่วคราว 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส�วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง



 ๕๑ 
 

ประกอบกิจการก็เท9ากับเปUนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น    
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปsญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ี
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ   
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี     
อันเปUนเรื่องท่ีไม9สมควรอนุญาต เนื่องจากเปUนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตเพียงทดลองประกอบกิจการเท9านั้น  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๙ เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส9ง ท่ีต้ัง
 เสาอากาศ กรณีการจดทะเบียนการเช9า ณ สํานักงานท่ีดิน ณ ท่ีดินท่ีต้ังอยู9น�อยกว9า 
๕ ปl ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ดรีมสเตชั่น ๒๐๐๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด 
 จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี  
ของบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด จํานวน ๒ ช9องรายการ ได�แก9 ช9องรายการ CI 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0070-59 และช9องรายการ FYI ใบอนุญาต
เลขท่ี B1-S21040-0071-59 ท้ังนี้ ต้ังแต9วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เปUนต�นไป 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด    
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๐ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท มี 
 บรอดแคสต้ิง จํากัด จํานวน ๒ ช9องรายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 เพื่อให,บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ ของบริษัท กอฟ ทู 
 โกลบอล จํากัด ช�องรายการ K-Station (เค สเตช่ัน) : ปส.๒  
 



 ๕๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยอนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!       
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี          
ของบริษัท กอฟ ทู โกลบอล จํากัด ช9องรายการ K-Station (เค สเตชั่น) ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1-S21040-0383-56 ท้ังนี้ ต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉย 
ไม9ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ข�อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ
วิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ�าฝ�น
ข�อ ๑๐ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๑ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
 หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
 กอฟ ทู โกลบอล จํากัด ช9องรายการ K-Station (เค สเตชั่น) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๒ : การอนุญาตให,บริษัท เอสที เซกเมนต� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ทีวีบ,านบ,าน 
 (BaanBaan TV) : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการทีวีบ�านบ�าน (BaanBaan TV) แก9บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปl นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการทีวีบ�านบ�าน
 (BaanBaan TV)        



 ๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๓ : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตรายป? รอบบัญชีป? ๒๕๕๙ ของบริษัท ออโต, – ไลฟ~ จํากัด ช�องรายการ 
 GP Channel : ปส.๒  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB ตามเอกสารท่ี สํานักงานกสทช. เสนอ ดังนี้ 
 1. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี กรณีไม9ชําระ
ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl รอบบัญชีปl ๒๕๕๙ ของบริษัท ออโต� – ไลฟ� จํากัด   
ช9องรายการ GP Channel ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0015-57 ทั้งนี้ 
ต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ    

 2. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
  2.1 ให�สํานักค�าธรรมเนียมอัตราค�าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนB (นส.)   

ดําเนินการติดตามทวงหนี้ และให�สํานักท่ีเก่ียวข�องติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทว�าปDจจุบันได�มีการประกอบกิจการอยู�หรือไม� ท้ังนี้ 
หากพบว�าบริษัทยังมีการประกอบกิจการอยู� ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ให�เปJนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

  2.2 ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนB (ปส. 2) บันทึกข�อมูล   
การไม�ชําระค�าธรรมเนียมรายปLดังกล�าว พร�อมข�อมูลของบริษัทและ
กรรมการบริษัท เพ่ือใช�เปJนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส�วนท่ี
เก่ียวข�องต�อไป 

  2.3 ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ให�บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนB เพื่อให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศนB และบริษัท ทีซี  
บรอดคาสต้ิง จํากัด ระงับการให�บริการช�องรายการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ทันทีท่ีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผลบังคับใช� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๓ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! กรณีไม9ชําระ
 ค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl รอบบัญชีปl ๒๕๕๙ ของบริษัท ออโต� – ไลฟ� จํากัด 
  ช9องรายการ GP Channel      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๔ : กรณีบริษัท พีไฟว�ทีวี แอนด� โปรดักช่ัน จํากัด ช�องรายการ ME TV โฆษณา

ผลิตภัณฑ�สุขภาพ ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบ ผู,บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท พีไฟว!ทีวี 



 ๕๔ 
 

แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ช9องรายการ ME TV ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องด่ืมรังนกสําเร็จรูป (ตราบอนแบค) เลขสารบบอาหาร 
๑๑-๑-๐๙๐๒๘-๑-๐๐๑๘ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ       
ในลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปUนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หาก
บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ช9องรายการ ME TV ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๔ เรื่อง กรณีบริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ช9องรายการ   
ME TV โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๕ : กรณีบริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ช�องรายการ ลาว สตาร� โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
 ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป̀นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
 และกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ดีทีวี 
เซอร!วิส จํากัด ช9องรายการ ลาว สตาร! ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ 
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร (ตรานพเก�า) (Dietary Supplement product 
(Noppakao Brand)) เลขสารบบอาหาร ๔๐-๒-๐๑๘๕๘-๕-๐๐๐๘ และผลิตภัณฑ! 
ชาสมุนไพร ตรานพเก�า (Herbal Tea (NOPPAKAO Brand)) เลขสารบบอาหาร 
๔๐-๒-๐๑๘๕๘-๖-๐๐๐๑ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดย
การใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปUนความจริงหรือ



 ๕๕ 
 

เกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ดีทีวี 
เซอร!วิส จํากัด ช9องรายการ ลาว สตาร! ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๕ เรื่อง กรณีบริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด ช9องรายการ ลาว สตาร! 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๖ :  การปรับปรุงอัตราค�าเช�าใช,โครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล
 ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ให,สอดคล,อง
 กับมาตรา ๔๒ แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ : นส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค9าเช9าใช�โครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

ช9องรายการความคมชัดปกติ (SD) ๓.๖๐ ล�านบาท/เดือน และช9องรายการ
ความคมชัดสูง (HD) ๑๐.๘๐ ล�านบาท/เดือน ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปUนไปตามมาตรา ๔๒ แห9ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑   

 ๒. อัตราค9าเช9าใช�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ตามข�อ ๑.  
ให�ใช�บังคับเปUนระยะเวลา ๒ ปl โดยให�สอดคล�องกับแนวทางดําเนินงานด�าน
การสนับสนุนค9าใช�จ9ายในการเช9าใช�โครงข9ายโทรทัศน!ประเภทใช�คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามคําสั่งหัวหน�า คสช. ที่ ๙/๒๕๖๑ และให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการทบทวนอัตราค9าเช9าใช�บริการโครงข9ายฯ ให�เปUนไป
อย9างสมเหตุสมผลและเปUนธรรมตามข�อเท็จจริงท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือตามท่ี 
กสทช. กําหนด 

 ๓. กรณีการขอให�ชดเชยรายได� เนื่องจากมีผู�ให�บริการไม9เต็มช9องสัญญาณ นั้น 
กสทช. ยังไม9มีระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติกรณีดังกล9าว 

 
 



 ๕๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔๖ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค9าเช9าใช�โครงข9ายโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามมติ กสทช. 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ให�สอดคล�องกับมาตรา ๔๒ แห9ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ๑) เห็นควรเห็นชอบอัตราตามท่ีบริษัทฯ 
เสนอมานี้ได� เนื่องจากเปUนอัตราเดียวกับท่ีเคยเห็นชอบในรายอ่ืนๆ ไปแล�ว   
๒) ขอให�สํานักงาน กสทช. เร9งรัดดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๑๐/๒๕๖๑ ในส9วนท่ีว9า ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการทบทวนอัตราค9าเช9า
ใช�บริการโครงข9ายฯ ให�เปUนไปอย9างสมเหตุสมผลและเปUนธรรมต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๗ : การอนุญาตให,บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน� ท่ีไม�ใช,ค ล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณี ย่ืนขอครั้ งแรก 
 ช�องรายการ FOX Family Movies : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ FOX Family Movies แก9บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด โดยให�มี
อายุใบอนุญาต ๑ ปl นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปUนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ      
ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร9งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
 ช9องรายการ FOX Family Movies 
 



 ๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๘ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ระดับภูมิภาค 
 ของบริษัท เอสเอ็มพี เคเบิล เน็ตเวิร�ค จํากัด จํานวน ๒ ใบอนุญาต : ปส.๓ 
 

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

 ๑. อนุญาตให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับภูมิภาค ของบริษัท เอสเอ็มพี เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 
และให�บริษัทฯ ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟvา
ส9วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. 
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต9วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งให�บริษัท เอสเอ็มพี เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๘ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับภูมิภาคของบริษัท เอสเอ็มพี เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด จํานวน ๒ ใบอนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๙ : พักใช,และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 เพื่อให,บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ของผู,รับใบอนุญาตฯ
 จํานวน ๓๙ ใบอนุญาต กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป? รอบบัญชี 
  ป? ๒๕๕๙ : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนB ตามเอกสารท่ี สํานักงานกสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบผลการชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl รอบบัญชีปl ๒๕๕๙   

จํานวน ๒ ใบอนุญาต  
 ๒. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาต กรณีผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ไม9ดําเนินการ
ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl รอบบัญชีปl ๒๕๕๙ จํานวน ๒๐ ใบอนุญาต 
เปUนระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช.    
มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตฯ เร9งรัดดําเนินการชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปlและเงินเพิ่มให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันที่ได�รับหนังสือ     
หากล9วงเลยระยะเวลาดังกล9าวแล�ว ให�สํานักงาน กสทช. เสนอต9อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตฯ พร�อมให�บันทึกประวัติการกระทําผิด  



 ๕๘ 
 

 ๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!     
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! จํานวน ๑๙ ใบอนุญาต 
กรณีไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl รอบบัญชีปl ๒๕๕๙ หรือชําระ      
ไม9ครบถ�วน และปรากฏข�อเท็จจริงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย! 
ว9ามีสถานะเลิกกิจการ/ร�าง/เสร็จการชําระบัญชี พร�อมให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการติดตามบังคับชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl พร�อมให�บันทึก
ประวัติการกระทําผิด รวมท้ังแจ�งสํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! (คส.) เพ่ือใช�ในการกํากับต9อไป 

 ๔. กรณีผู�รับใบอนุญาตฯ ท่ีได�รับอนุญาตยกเลิกประกอบกิจการจํานวน ๔ ใบอนุญาต 
ให�สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศนB (มส.) และสํานักค�าธรรมเนียม
อัตราค�าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนB (นส.) ดําเนินการติดตาม  
บังคับชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปLต�อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๙ เรื่อง พักใช�และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
 กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ของ
 ผู�รับใบอนุญาตฯ จํานวน ๓๙ ใบอนุญาต กรณีไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปl 
 รอบบัญชี ปl ๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑  : การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล�น : บท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นดําเนินการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร

พนักงานวิทยุสมัครเล9นข้ันต�น จํานวน ๖ สมาคม   
 ๒. อนุญาตให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นดําเนินการจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร

พนักงานวิทยุสมัครเล9นข้ันต�น จํานวน ๒ สมาคม   
  ท้ังนี้ ให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นตามข�อ ๑ และ ๒ ดําเนินการตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล9น  
 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. กําหนดลําดับการจัดสอบ และจัดอบรมและสอบฯ 

โดยให�สิทธิ์สมาคมท่ียังไม9เคยดําเนินการเปUนลําดับแรก และกําหนดลําดับ
สมาคมท่ีเคยดําเนินการมาแล�วเปUนปlก9อนหน�านี้ตามจํานวนครั้งจากน�อยไปหามาก 
เปUนไปตามลําดับการยื่นคําขอก9อนหลัง 

 



 ๕๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
 พนักงานวิทยุสมัครเล9น 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การยกเลิกการออกร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) 

กรณีการกําหนดรหัสพ้ืนท่ี ๐๓๐ ๐๓๑ ๐๔๖ ๐๔๗ ๐๔๘ และ ๐๔๙ เพ่ือให,บริการ
โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีในกรุงเทพมหานคร  นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ และกรณีการนําเลขหมายหมวด ๐๖๐ XXX XXXX กําหนดเป̀น
เลขหมายโทรศัพท�ประจําท่ีสําหรับพ้ืนท่ีให,บริการท่ัวประเทศ (แบบไม�จํากัดพ้ืนท่ี) : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
ยกเลิกการออกร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) 
กรณีการกําหนดรหัสพ้ืนท่ี ๐๓๐ ๐๓๑ ๐๔๖ ๐๔๗ ๐๔๘ และ ๐๔๙ เพ่ือให�บริการ
โทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ และกรณีการนําเลขหมายหมวด ๐๖๐ XXX XXXX กําหนดเปUน          
เลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ีสําหรับพ้ืนท่ีให�บริการท่ัวประเทศ (แบบไม9จํากัดพ้ืนท่ี) 
เนื่องจากปsจจุบันการบริหารจัดการเลขหมายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สามารถรองรับความต�องการได�ในระยะหนึ่งก9อนปรับเปลี่ยนเลขหมาย
โทรศัพท!ประจําท่ีเปUน ๑๐ หลัก ในปl พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับผู�ให�บริการแต9ละราย
ยังมีความเห็นว9าการปรับเปลี่ยนรหัสพ้ืนท่ีให�บริการจากกลุ9ม ๐๒ เปUน ๐๓ หรือ ๐๔ 
และการนํากลุ9ม ๐๖๐ มาให�บริการโทรศัพท!ประจําท่ีอาจส9งผลกระทบกับ
ผู�ใช�บริการ ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการในประเด็นการติดตาม
ปsญหาความขาดแคลนเลขหมาย ซ่ึงหากปรากฏพารามิเตอร!ท่ีบ9งชี้ว9าอยู9ในสถานะ
วิกฤติก็ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณากําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมต9อไป  

 
หมายเหตุ           ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การยกเลิกการออกร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) กรณีการกําหนดรหัสพ้ืนท่ี ๐๓๐ ๐๓๑ ๐๔๖ ๐๔๗ 
๐๔๘ และ ๐๔๙ เพ่ือให�บริการโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีใน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ และกรณีการนําเลขหมาย
หมวด ๐๖๐ XXX XXXX กําหนดเปUนเลขหมายโทรศัพท!ประจําท่ีสําหรับพ้ืนท่ี
ให�บริการท่ัวประเทศ (แบบไม9จํากัดพ้ืนท่ี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓  : บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 



 ๖๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๕ ให�แก9บริษัท มิตซูบิชิ 
อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต9อไป   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จํากัด ขอรับการจัดสรร
 เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔  : บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด� มีเดีย แพลตฟอร�ม จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั ้น  ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๖ ให�แก9บริษัท ทรู 
ดิจิตอล แอนด! มีเดีย แพลตฟอร!ม จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด! มีเดีย 
แพลตฟอร!ม จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต9อไป   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด! มีเดีย แพลตฟอร!ม จํากัด ขอรับการ
 จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  : ธนาคารแลนด� แอนด� เฮ,าส� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย โทรศัพท� 
 แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๗ ให�แก9ธนาคารแลนด! 
แอนด! เฮ�าส! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�ธนาคารแลนด! แอนด! เฮ�าส! จํากัด (มหาชน)
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต9อไป   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ธนาคารแลนด! แอนด! เฮ�าส! จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
 จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 



 ๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖  : บริษัท เฟ�ร�สไมล� จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก9บริษัท เฟHร!สไมล! จํากัด  
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปl นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขแนวทางเดียวกับผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีให�บริการในลักษณะเดียวกัน  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท เฟHร!สไมล! จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม แบบท่ีสาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗  : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให,บริการ 

ขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีกับบริษัท ดาต,า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด    
: ปท.๑ 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตาม

ข�อตกลงในสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ระหว9างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
ต9อไป จนกว9าบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด จะหาผู�ให�บริการขายส9ง
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีรายอ่ืนได� ท้ังนี้ เพ่ือไม9ให�ส9งผลกระทบต9อผู�ใช�บริการ
อนึ่ง สําหรับข�อพิพาทท่ีเกิดจากคู9สัญญาผิดนัดชําระหนี้ ให�ดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องต9อไป  

 ๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องกรณีข�อพิพาทการค�างชําระค9าบริการ 
ระหว9างบริ ษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิ เคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และกรณีข�อพิพาทสัญญาการขายส9งบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ระหว9างบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับการใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พิจารณาต9อไป 

   
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
 กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิก
 สัญญาการให�บริการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ 
 คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
 
 



 ๖๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘  : การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของบริษัท
 วิน วิน เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ปท.๑   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติการ
ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๗/๐๐๕ 
ของบริษัท วิน วิน เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด เนื่องจากบริษัทฯ ไม9เปHดให�บริการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามเง่ือนไขการอนุญาตข�อ ๓ และไม9ปฏิบัติตามมติ 
กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐ โดยให�มีผลเปUนการ
สิ้นสุดการอนุญาตนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
 ของบริษัท วิน วิน เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจ,งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข,อมูลลูกค,า : ปท.๑  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข�อมูลลูกค�าของโครงข9ายบริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด โดยบริษัทต�องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข�องโดยเคร9งครัด  

 ๒. เห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยาผู�ใช�บริการตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๒.๑ การเยียวยาผู�ใช�บริการหากเกิดความเสียหายต9อผู�ใช�บริการ บริษัทต�อง

กําหนดให�มีมาตรการเยียวยาผู�ใช�บริการโดยคํานึงถึงสัดส9วนตามความ
เสียหายจริงท่ีอาจเกิดข้ึน นอกเหนือจากการชดเชยเปUนกรณีๆ ไป  

 ๒.๒ ขอความร9วมมือให�บริษัทดําเนินการประชาสัมพันธ!ให�ผู�ใช�บริการท่ีอาจ
ได�รับผลกระทบทราบก9อนเริ่มดําเนินการ ในระยะเวลาท่ีคาดว9าจะไม9
ส9งผลกระทบต9อผู�ใช�บริการ ซ่ึงอาจนานกว9าท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๓๕ ของ
เง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยผ9าน
ช9องทางการสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วและผู�ใช�บริการสามารถเข�าถึงได�ง9าย 
รวมถึงมีจํานวนการแจ�งท่ีมากพอท่ีจะให�ผู�ใช�บริการรับรู�ได�  

 ๒.๓ กําหนดให�มีการตรวจสอบคุณภาพการใช�งานของบริการในช9วงเวลาท่ีมี
การปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข�อมูลดังกล9าว เพ่ือเปUนข�อมูลทางเทคนิค
และบ9งชี้สถานการณ!ให�บริการในช9วงท่ีมีการปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ฐานข�อมูล และในกรณีท่ีเกิดความเสียหายต9อการสื่อสารในระหว9างวันท่ี 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใช�เปUนข�อมูล
ประกอบข�อเท็จจริงหากเกิดเหตุขัดข�องข้ึน 



 ๖๓ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจ�งแผนการปรับปรุงระบบ
 จัดเก็บฐานข�อมูลลูกค�า 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท 
  คอมแอดวานซ�เทคโนโลยี จํากัด : ปท.๒ 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เ พื ่อให �บร ิการ VoIP 
Termination แก9บริษัท คอมแอดวานซ!เทคโนโลยี จํากัด โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาต ๕ ปl ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตเช9นเดียวกับเง่ือนไขการ
อนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ VoIP Termination 
ท่ีได�รับอนุญาตอยู9ก9อนแล�ว 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
 ของบริษัท คอมแอดวานซ!เทคโนโลยี จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
 เป̀นของตนเอง ของบริษัท จีพีเอส ไทย สตาร� จํากัด : ปท.๒   
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปUนของตนเอง 
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก9บริษัท จีพีเอส ไทย สตาร! จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปl ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช9นเดียวกับ
เงื ่อนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปUนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาต
อยู9ก9อน 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง  
 ท่ีไม9มีโครงข9ายเปUนของตนเอง ของบริษัท จีพีเอส ไทย สตาร! จํากัด     
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท เอ็นทีที กิกะบิต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ต
 แบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒   
 



 ๖๔ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให� ใบอนุญาตการให�บริ การอินเทอร! เน็ ตแบบ ท่ีหนึ่ ง  เลขท่ี 

NTC/MM/INT/ISP/I/075/2559 ของบริษัท เอ็นทีที กิกะบิต จํากัด สิ้นสุดลง
นับต้ังแต9วันท่ีมีการจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) 

 ๒. เนื่องจากบริษัท เอ็นทีที กิกะบิต จํากัด มีการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาต 
ในเรื่องของการยุติการให�บริการ โดยไม9แจ�งให� กสทช. ทราบ จึงมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้  

 ๒.๑ บันทึกรายชื่อผู�รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจ
ในการจัดการนิติบุคคลของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
อนุญาต ในกรณีการยุติการให�บริการโดยไม9แจ�งให� กสทช. ทราบ ในบัญชี
รายชื่อผู�รับใบอนุญาตท่ีไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต   

 ๒.๒ ติดตามตรวจสอบผู�รับใบอนุญาตภายหลังจากการสิ้นสุดการอนุญาต    
ว9ายังมีการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู9หรือไม9  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท เอ็นทีที กิกะบิต จํากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการ
 ให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมสําหรับบริการเข,าถึงบรอดแบนด�
 ของบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท.  
      
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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ        
โดยเห็นชอบข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมสําหรับบริการเข�าถึงบรอดแบนด! 
ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด เพ่ือให�บริษัทสามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข9าย
โทรคมนาคมต9อไปได� ภายใต�คําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผู�มีอํานาจ
เหนือตลาดอย9างมีนัยสําคัญในแต9ละตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข�องและให�ผู�มี
อํานาจเหนือตลาดอย9างมีนัยสําคัญปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ีกําหนด และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ ให�บริษัทฯ เปHดเผยข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมเปUนการท่ัวไป
ผ9านทางเว็บไซต!ของตนภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ตามนัย    
ข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



 ๖๕ 
 

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

 
หมายเหตุ            ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมสําหรับบริการเข�าถึง 
บรอดแบนด! ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๓ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ ดังนี้ 

  “ผมเห็นว9าการจัดทําข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมดังกล9าวเปUน
หน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาตตามคําสั่ง กสทช. ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผู�มีอํานาจ
เหนือตลาดอย9างมีนัยสําคัญฯ เพ่ือใช�สําหรับเปUนมาตรการกํากับดูแลล9วงหน�า 
(Ex-ante Regulation) เพ่ือปvองกันการใช�อํานาจเหนือตลาดในการจํากัดหรือกีดกัน
การแข9งขันท่ีมีประสิทธิภาพได� แต9พิจารณาแล�วเห็นว9าข�อเสนอการใช�โครงข9ายท่ี
เสนอมานี้ยังไม9สามารถใช�เปUนเครื่องมือในการเยียวยาปsญหาการแข9งขันท่ีขาด
ประสิทธิภาพในตลาดบริการการเข�าถึงบรอดแบนด!ตามเจตนารมณ!ของคําสั่ง
ดังกล9าวได� โดยผมมีความเห็นและข�อสังเกตเปUนรายประเด็น ดังนี้ 

  ๑. เม่ือพิจารณาจากรายงานวิเคราะห!ความมีประสิทธิภาพของการแข9งขันฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเห็นว9าสํานักงาน กสทช. ใช�วิธีการแบ9งตลาดย9อยตามผู�รับใบอนุญาต 
ท่ีมีโครงข9ายโทรคมนาคมเปUนของตนเอง มิใช9แบ9งตามพ้ืนท่ีท่ีมีการให�บริการ 
ดังนั้น เม่ือกําหนดมาตรการเฉพาะให�ผู�รับใบอนุญาตต�องเปHดโครงข9ายให�ผู�รับ
ใบอนุญาตรายอ่ืนเข�าใช� ย9อมหมายถึงโครงข9ายท�องถ่ิน (Local Loop) ท้ังหมด 
ท่ัวประเทศท่ีผู�รับใบอนุญาตเปUนเจ�าของอยู9 และหากจุดใดไม9สามารถเปHดให�เข�า
ใช�ได�ก็ให�ชี้แจงมาด�วยว9ามีข�อจํากัดทางเทคนิคอย9างไร อย9างไรก็ตาม เม่ือตรวจสอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายฯ ของผู�รับใบอนุญาต กลับพบว9า พ้ืนท่ีการให�บริการท่ีเสนอ
มานี้ยังไม9ครบถ�วนทุกจังหวัด  

  ๒. ตามท่ีผู�รับใบอนุญาตกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการใช�
โครงข9ายโทรคมนาคม ว9าเปUนโครงข9ายท่ีมีมาตรฐานแบบ Gigabit Ethernet     
ท่ีสามารถรองรับความจุโครงข9าย (Capacity) ได�ระหว9าง ๑ - ๑๐ Gbps บนสาย 
Optical Fiber (เอกสารแนบท�ายข�อเสนอหมายเลข ๕) นั้น แต9กลับกําหนด
เทคโนโลยีท่ีเปHดให�ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนเข�าใช�โครงข9ายด�วยเทคโนโลยี xDSL 
โดยมีความเร็วในการ Download อยู9ท่ีระหว9าง ๑๒๘ Kbps – ๑๐ Mbps เท9านั้น 
ซ่ึงตํ่ากว9าความเร็วท่ีเสนอขายให�กับผู�ใช�บริการปลายทางของผู�รับใบอนุญาตเอง 
ผมเห็นว9า การกําหนดแพ็กเกจการให�บริการควรต�องอ�างอิงอยู9บนการให�บริการ
อินเทอร!เน็ตประจําท่ีท่ีให�บริการจริงและเปUนปsจจุบันของผู�รับใบอนุญาต ผู�รับ
ใบอนุญาตไม9สามารถนําเอาเทคโนโลยีเก9าท่ีล�าสมัยมาเสนอขาย ซ่ึงอาจเปUนการ
กีดกันทําให�ผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีต�องการขอใช�โครงข9ายไม9สามารถแข9งขัน    
ในตลาดเดียวกันกับผู�รับใบอนุญาตได� 
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  ๓. ในข�อเสนอของผู�รับใบอนุญาตนี้ได�กําหนดราคาค9าบริการสื่อสัญญาณ
อินเทอร!เน็ตไว�สูงกว9าระดับราคาขายปลีกท่ีเสนอขายแก9ผู�ใช�ปลายทางของตนเอง
อย9างมาก ยกตัวอย9างเช9น ในกรณีท่ีใช�งานไม9เกิน ๕,๐๐๐ วงจร บริการประเภท 
Home Pack ๕ Mbps/๕๑๒ Kbps กําหนดอัตราค9าตอบแทนต9อวงจรไว�สูงถึง 
๒,๐๐๐ บาทต9อเดือน ซึ่งการกําหนดอัตราค9าตอบแทนดังกล9าวมีลักษณะ 
ไม9สมเหตุสมผลและไม9สามารถเปUนไปได�ในเชิงพาณิชย! ในการนี้ ผมจึงเห็นว9า 
สํานักงาน กสทช. ควรต�องกําหนดอัตราค9าตอบแทนท่ีเหมาะสมออกมา แต9ใน
เฉพาะหน�านี้อาจนําเอาวิธีคิดค9าตอบแทนในรูปแบบ Retail Minus โดยอ�างอิงค9า
การตลาดท่ีร�อยละ ๓๐ ของค9าบริการ ตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒๗ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการให�บริการโครงข9ายสายแบบแยกส9วน พ.ศ. ๒๕๕๓  
มากําหนดอัตราค9าตอบแทนดังกล9าวไปพลางก9อนก็ได� 

  ๔. สํานักงาน กสทช. ควรต�องทบทวนการกําหนดผู�มีอํานาจเหนือตลาด
อย9างมีนัยสําคัญและมาตรการเฉพาะในตลาดดังกล9าว เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตท่ีมี
อํานาจเหนือตลาดได�รับการกํากับดูแลอย9างเหมาะสม ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
อาจใช�แนวทางการกําหนดตลาดเช9นเดียวกับหน9วยงานกํากับดูแลในประเทศ
อังกฤษ (Ofcom) ซ่ึงมีการแบ9งตลาดเข�าถึงบรอดแบนด!เปUนตลาดย9อยตามพ้ืนท่ี
การให�บริการและจํานวนผู�ให�บริการในพ้ืนท่ี (Geographic Market) พร�อมท้ังมี
มาตรการเฉพาะในแต9ละตลาดย9อยท่ีแตกต9างกัน เพ่ือมิให�เปUนการสร�างภาระ
ให�แก9ผู�ให�บริการในพ้ืนท่ีท่ีมีการแข9งขันอย9างเพียงพอแล�ว โดยจํากัดการกํากับ
ดูแลอย9างเข�มงวดไว�เฉพาะพ้ืนท่ีขาดการแข9งขันท่ีมีประสิทธิภาพเท9านั้น”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : ข,อเสนอการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต
 คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด ท่ีได�ปรับปรุงอัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปUนอัตราอ�างอิง เพ่ือให�
บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการ
เชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคมต9อไปได� ภายใต�หลักเกณฑ!ตามท่ีกฎหมายและประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนด ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ 
ดําเนินการเปHดเผยข�อเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมดังกล9าวเปUนการ
ท่ัวไปผ9านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
จากสํานักงาน กสทช. ตามนัยข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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 อนึ่ง ท่ีประชุมมีข�อสังเกตในประเด็นใกล�กําหนดเวลาสิ้นสุดการใช�อัตรา
ค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปUนอัตราอ�างอิงตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายท่ีเปUนอัตราอ�างอิง ซ่ึงจําเปUนจะต�องมีการ
ทบทวน เนื่องจากจะเปJนกรณีที่ส�งผลต�อสัญญาการเชื่อมต�อโครงข�ายของ
ผู�ให�บริการรายต�างๆ ด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง ข�อเสนอการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมสําหรับบริการเข,าถึงบรอดแบนด�ของ
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท.  
      
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงข�อเสนอการใช�โครงข9าย
โทรคมนาคมสําหรับบริการเข�าถึงบรอดแบนด! เพ่ือให�เปUนไปตามคําสั่ง กสทช.   
ท่ี ๗๖.๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง ระบุผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย9างมีนัยสําคัญในแต9ละตลาด
โทรคมนาคมท่ีเก่ียวข�องและให�ผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย9างมีนัยสําคัญปฏิบัติตาม
มาตรการเฉพาะท่ีกําหนด และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็นเพ่ิมเติม โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส9งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ               ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม สําหรับ
บริการเข�าถึงบรอดแบนด! ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๔ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ ดังนี้ 

        “ตามท่ีผู�รับใบอนุญาตอ�างว9า นอกเหนือจากบริการ WiFi Access Point แล�ว 
ก็มิได�ให�บริการโทรคมนาคมอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเข�าข9ายเปUนบริการเข�าถึงบรอด
แบนด!นั้น จากการตรวจสอบบนเว็บไซต!ของผู�รับใบอนุญาตแล�วพบว9า ผู�รับ
ใบอนุญาตได�เสนอขายบริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูงผ9านโครงข9ายใยแก�วนําแสง 
(FTTx) ซ่ึงเปUนโครงข9ายโทรคมนาคมประเภทสายแก9ผู�ใช�บริการท้ังประเภท
ครัวเรือนและธุรกิจด�วย โดยใช�ชื่อทางการค�าว9า “C Internet” ดังนั้น ผู�รับ
ใบอนุญาตอาจมีโครงข9ายอ่ืนท่ีสามารถเปHดเพ่ือเข�าถึงบริการบรอดแบนด!ได� 
นอกเหนือไปจากท่ีอยู9ในข�อเสนอ ในการนี้ ผมจึงเห็นควรให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบให�ละเอียดด�วยว9า โดยข�อเท็จจริงแล�ว ผู�รับใบอนุญาตเปUนผู�ให�บริการ
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อินเทอร!เน็ตประจําท่ี (Fixed Internet) ด�วยตนเองหรือไม9 และหากเปUนการ
ให�บริการของผู�รับใบอนุญาตแล�ว ก็ต�องเปHดให�สามารถเข�าใช�โครงข9ายในส9วน
ดังกล9าวได�ด�วย เช9นเดียวกับเรื่องคลื่นความถ่ีท่ีต�องมีการเปHดให�ใช�ทุกคลื่น 
ไม9ใช9เลือกเปHดเฉพาะบางคลื่นเท9านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : สัญญาแก,ไขสัญญาการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส,นทาง สฟ. ตาก๑      
 - สฟ. แม�สอด ระหว�างการไฟฟEาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ� 
 ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด : ชท. 
 
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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง 
สฟ. ตาก๑ - สฟ. แม9สอด ระหว9างการไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และ
บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

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

  
หมายเหตุ            ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม   

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม   
ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง สฟ. ตาก๑ - สฟ. แม9สอด ระหว9างการไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย        
และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๕ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ ดังนี้ 

  “เนื่องจากข�อเท็จจริงและรายละเอียดในสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�
โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม9สอด ระหว9าง
การไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ยังไม9ได�รับการตรวจสอบความชอบด�วยกฎหมายอย9างครบถ�วนเพียงพอท่ี 
กสทช. จะให�ความเห็นชอบ และอาจยังมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีไม9สอดคล�อง 
ตามมาตรา ๒๗ และ ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในบางประเด็น จึงเห็นสมควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�องดําเนินการ
ดังต9อไปนี้ให�เสร็จสิ้นก9อน เพ่ือให�การให�ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เปUนไปโดยถูกต�องและครบถ�วนตามกฎหมาย 

  ๑) สํานักงาน กสทช. จะต�องตรวจสอบให�ชัดแจ�งว9าสัญญาฉบับแก�ไข
ของผู�รับใบอนุญาตนี้สอดคล�องตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข�องหรือไม9 
ซ่ึงข�อ ๒๗ (๒) (๕) ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อฯ 



 ๖๙ 
 

กําหนดให� “สัญญาการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมของผู
รับใบอนุญาตจะต
องไม�
มีลักษณะเลือกปฏิบัติ แบ�งแยก หรือกีดกันผู
รับใบอนุญาตรายอ่ืน อีกท้ัง การกําหนด
ค�าตอบแทนการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมต
องเป-นไปอย�างสมเหตุสมผลและ
เป-นธรรมต�อผู
รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมกับผู
ขอใช
โครงข�าย
โทรคมนาคมและต
องให
มีความเท�าเทียมกันในระหว�างผู
ขอใช
โครงข�าย
โทรคมนาคมทุกราย” ท้ังนี้ แม�สํานักงาน กสทช. จะชี้แจงผลการตรวจสอบ 
ในประเด็นอัตราค9าบริการว9า มีลูกค�าเพียงรายเดียวและอัตราค9าบริการเท9าเดิม 
แต9ก็ไม9ได�แสดงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�คณะกรรมการใช�เปUนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาได�ว9า ผู�รับใบอนุญาตกําหนดอัตราค9าตอบแทนในบริการ
ประเภทเดียวกันแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญหรือไม9อย9างไร 

  ๒) มาตรา ๒๙ แห9ง พ.ร.บ. การประกอบฯ และข�อ ๒๘ วรรคสอง 
ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อฯ กําหนดให� 
“ผู
รับใบอนุญาตมีหน
าท่ีต
องเป1ดเผยสัญญาการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมของ
ตนเองเป-นการท่ัวไป โดยผ�านทางเว็บไซต4ของผู
รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�าย
โทรคมนาคม ภายในสิบห
าวันนับแต�วันท่ีคู�สัญญาทุกฝ7ายมีการลงนามใน
สัญญา” แต9จากการตรวจสอบกรณีต9างๆ ท่ีผ9านมาของผู�รับใบอนุญาตรายนี้ 
(การไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย) พบว9า ผู�รับใบอนุญาตมิได�เปHดเผยสัญญาฯ 
หรือเปHดเผยไม9ครบถ�วน ซ่ึงเปUนประเด็นท่ีผมได�ต้ังข�อสังเกตมาโดยตลอด   
และในกรณีนี้ก็เช9นกัน กล9าวคือ แม�ว9าการไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทยจะมี
การเปHดเผยสัญญาฉบับดังกล9าวแล�วท่ี http://www.egattelecom.com/ 

 download/contract2015/AWN_17_08/AWN_17_08.swf แต9 ก็ ไม9 สามารถ
เปHดดูได�แต9อย9างใด ดังนั้น จึงมีประเด็นว9า สํานักงาน กสทช. ควรต�องตรวจสอบ
และกําชับผู�รับใบอนุญาตให�ดําเนินการเปHดเผยสัญญาฯ ให�เปUนไปตามข�อกําหนด
ของกฎหมายอย9างครบถ�วนก9อนเสนอ กสทช. เพ่ือให�ความเห็นชอบด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : สัญญาแก,ไขสัญญาการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส,นทาง สฟ. 
 บางกอกน,อย - สฟ. บ,านดอน ระหว�างการไฟฟEาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย       
 และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 
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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง      
สฟ. บางกอกน�อย - สฟ. บ�านดอน ระหว9างการไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย   
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

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



 ๗๐ 
 

หมายเหตุ               ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง สฟ. บางกอกน�อย - สฟ. บ�านดอน ระหว9างการไฟฟvาฝ�ายผลิต 
แห9งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๖ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ ดังนี้ 

  “เนื่องจากข�อเท็จจริงและรายละเอียดในสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�
โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ เส�นทาง สฟ. บางกอกน�อย - สฟ. บ�านดอน 
ระหว9างการไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ยังไม9ได�รับการตรวจสอบความชอบด�วยกฎหมายอย9างครบถ�วนเพียงพอท่ี 
กสทช. จะให�ความเห็นชอบ และอาจยังมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีไม9
สอดคล�องตามมาตรา ๒๗ และ ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในบางประเด็น จึงเห็นสมควรท่ีสํานักงาน 
กสทช. จะต�องดําเนินการดังต9อไปนี้ให�เสร็จสิ้นก9อน เพ่ือให�การให�ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเปUนไปโดยถูกต�องและครบถ�วนตามกฎหมาย 

  ๑) สํานักงาน กสทช. จะต�องตรวจสอบให�ชัดแจ�งว9า สัญญาฉบับแก�ไข
ของผู�รับใบอนุญาตนี้สอดคล�องตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข�องหรือไม9 
ซ่ึงข�อ ๒๗ (๒) (๕) ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต9อฯ กําหนดให� “สัญญาการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมของผู
รับใบอนุญาต
จะต
องไม�มีลักษณะเลือกปฏิบัติ แบ�งแยก หรือกีดกันผู
รับใบอนุญาตรายอ่ืน 
อีกท้ัง การกําหนดค�าตอบแทนการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมต
องเป-นไปอย�าง
สมเหตุสมผลและเป-นธรรมต�อผู
รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมกับผู
ขอ
ใช
โครงข�ายโทรคมนาคมและต
องให
มีความเท�าเทียมกันในระหว�างผู
ขอใช

โครงข�ายโทรคมนาคมทุกราย” ท้ังนี้ แม�สํานักงาน กสทช. จะชี้แจงผลการตรวจสอบ
ในประเด็นอัตราค9าบริการว9า มีลูกค�า ๒ ราย เปรียบเทียบแล�วพบว9าอัตราค9าบริการ
เท9ากัน แต9ก็ไม9ได�แสดงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�คณะกรรมการใช�เปUน
ข�อมูลประกอบการพิจารณาได�ว9า ผู�รับใบอนุญาตกําหนดอัตราค9าตอบแทน  
ในบริการประเภทเดียวกันแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญหรือไม9อย9างไร 

   ๒) มาตรา ๒๙ แห9ง พ.ร.บ. ฉบับข�างต�นและข�อ ๒๘ วรรคสอง 
ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. ฉบับดังกล9าวกําหนดให� “ผู
รับใบอนุญาตมี
หน
าท่ีต
องเป1ดเผยสัญญาการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมของตนเองเป-นการท่ัวไป 
โดยผ�านทางเว็บไซต4ของผู
รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมภายในสิบห
าวัน
นับแต�วันท่ีคู�สัญญาทุกฝ7ายมีการลงนามในสัญญา” แต9จากการตรวจสอบกรณีต9างๆ 
ท่ีผ9านมาของผู�รับใบอนุญาตรายนี้ (การไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย) พบว9า 
ผู�รับใบอนุญาตมักไม9ได�เปHดเผยสัญญาฯ หรือเปHดเผยไม9ครบถ�วน ซ่ึงเปUนประเด็น  
ที่ผมได�ตั้งข�อสังเกตมาโดยตลอด และในกรณีนี้ก็เช9นกัน กล9าวคือ แม�ว9า
การไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทยจะมีการเปHดเผยสัญญาฉบับดังกล9าวแล�วท่ี 



 ๗๑ 
 

http://www.egattelecom.com/tsbf/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=52 แต9ก็ไม9สามารถเปHดดูได�แต9อย9างใด ดังนั้น จึงมี
ประเด็นว9า สํานักงาน กสทช. ควรต�องตรวจสอบและกําชับผู�รับใบอนุญาตให�
ดําเนินการเปHดเผยสัญญาฯ ให�เปUนไปตามข�อกําหนดของกฎหมายอย9าง
ครบถ�วนก9อนเสนอ กสทช. เพ่ือให�ความเห็นชอบด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : สัญญาการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม เส,นทาง สฟ. ตาก๑ - สฟ. แม�สอด ระหว�าง
 การไฟฟEาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด
 (มหาชน) : ชท.       
 
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) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม9สอด 
ระหว9าง การไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

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

  
หมายเหตุ            ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม เส�นทาง 
สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม9สอด ระหว9างการไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และ
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๗ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ ดังนี้ 

  “เนื่องจากข�อเท็จจริงและรายละเอียดในสัญญาแก�ไขสัญญาการใช�
โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม9สอด ระหว9าง
การไฟฟvาฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) ยังไม9ได�รับการตรวจสอบความชอบด�วยกฎหมายอย9างครบถ�วน
เพียงพอท่ี กสทช. จะให�ความเห็นชอบ และอาจยังมีข้ันตอนการดําเนินการท่ี
ไม9สอดคล�องตามมาตรา ๒๗ และ ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในบางประเด็น จึงเห็นสมควรท่ี
สํานักงาน กสทช. จะต�องดําเนินการดังต9อไปนี้ให�เสร็จสิ้นก9อน เพ่ือให�การให�
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเปUนไปโดยถูกต�องและครบถ�วนตามกฎหมาย 

  ๑) สํานักงาน กสทช. จะต�องตรวจสอบให�ชัดแจ�งว9า สัญญาฉบับแก�ไข
ของผู�รับใบอนุญาตนี้สอดคล�องตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข�องหรือไม9 



 ๗๒ 
 

ซ่ึงข�อ ๒๗ (๒) (๕) ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อฯ 
กําหนดให� “สัญญาการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมของผู
รับใบอนุญาตจะต
องไม�
มีลักษณะเลือกปฏิบัติ แบ�งแยก หรือกีดกันผู
รับใบอนุญาตรายอ่ืน อีกท้ัง การ
กําหนดค�าตอบแทนการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมต
องเป-นไปอย�างสมเหตุสมผล
และเป-นธรรมต�อผู
รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมกับผู
ขอใช
โครงข�าย
โทรคมนาคมและต
องให
มีความเท�าเทียมกันในระหว�างผู
ขอใช
โครงข�าย
โทรคมนาคมทุกราย” ท้ังนี้ แม�สํานักงาน กสทช. จะชี้แจงผลการตรวจสอบ 
ในประเด็นอัตราค9าบริการว9า มีลูกค�าเพียงรายเดียวและอัตราค9าบริการลดลง 
แต9ก็ไม9ได�แสดงพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�คณะกรรมการใช�เปUนข�อมูล
ประกอบการพิจารณาได�ว9า ผู�รับใบอนุญาตกําหนดอัตราค9าตอบแทนในบริการ
ประเภทเดียวกันแตกต9างกันอย9างมีนัยสําคัญหรือไม9อย9างไร 

  ๒) มาตรา ๒๙ แห9ง พ.ร.บ. ฉบับข�างต�นและข�อ ๒๘ วรรคสอง 
ประกอบข�อ ๔๗ ของประกาศ กสทช. ฉบับดังกล9าว กําหนดให� “ผู
รับใบอนุญาตมี  
หน
าท่ีต
องเป1ดเผยสัญญาการใช
โครงข�ายโทรคมนาคมของตนเองเป-นการท่ัวไป 
โดยผ�านทางเว็บไซต4ของผู
รับใบอนุญาตท่ีมีโครงข�ายโทรคมนาคมภายในสิบห
าวัน
นับแต�วันท่ีคู�สัญญาทุกฝ7ายมีการลงนามในสัญญา” แต9จากการท่ีผมตรวจสอบ
บนเว็บไซต!ของผู�รับใบอนุญาตแล�วกลับพบว9า ผู�รับใบอนุญาตมิได�เปHดเผย
เอกสารแนบท�าย ท้ังท่ีในสัญญาได�ระบุไว�ชัดเจนแล�วว9า เอกสารแนบท�ายต9างๆ 
ถือว9าเปUนส9วนหนึ่งของสัญญาด�วย ดังนั้น กรณีนี้จะเปUนการเปHดเผยสัญญา   
ไม9ครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนด สํานักงาน กสทช. จึงควรต�องตรวจสอบและ
กําชับผู�รับใบอนุญาตให�ดําเนินการเปHดเผยสัญญาฯ ให�เปUนไปตามข�อกําหนด
ของกฎหมายอย9างครบถ�วนก9อนเสนอ กสทช. เพ่ือให�ความเห็นชอบด�วย”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : นายธีรเดช นันทดุสิต ร,องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหา
 เก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายธีรเดช นันทดุสิต ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
 ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปsญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย ตามเอกสารท่ี
 สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. สิทธิในการขอโอนย�ายเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเปUนสิทธิของผู�ร�องเรียน    

ซ่ึงเปUนผู�ใช�บริการตามข�อ ๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี และหากไม9ปรากฏเหตุในการปฏิเสธคําขอ
โอนย�ายดังกล9าวอย9างใดอย9างหนึ่ง ตามข�อ ๑๗ ของประกาศ กทช. ดังกล9าว  
ผู�ให�บริการจะกระทําการใดๆ อันเปUนเหตุในการกีดกันขัดขวางหรือหน9วงเหนี่ยว
การโอนย�ายผู�ใช�บริการไม9ได� ซ่ึงในกรณีตามข�อร�องเรียนนี้ หากไม9ปรากฏเหตุ
ในการปฏิเสธคําขอโอนย�ายเลขหมายดังกล9าว โดยไม9ปรากฏการค�างชําระ
ค9าบริการ ผู�ร�องเรียนสามารถขอโอนย�ายเลยหมายดังกล9าวจากบริษัท ดีแทค 



 ๗๓ 
 

ไตรเน็ต จํากัด ไปยังผู�ให�บริการรายอ่ืนได� ตามข�อ ๖ และข�อ ๒๒ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง หลักเกณฑ!บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ท้ังนี้ หาก   
ผู�ร�องเรียนประสงค!โอนย�ายเลขหมาย ผู�ร�องเรียนสามารถยื่นคําขอโอนย�าย   
เลขหมายต9อผู�ให�บริการใหม9ได�ตามข้ันตอนการขอโอนย�ายผู� ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามข�อ ๙ ของประกาศ กทช. ดังกล9าว      

 ๒. กรณีในการโอนย�ายถือเปUนการเลิกสัญญาระหว9างผู�ให�บริการและผู�ใช�บริการ 
หากเกิดความเสียหายต�องไปใช�สิทธิเรียกร�องทางแพ9ง (ไม9ว9าจะเปUนค9าส9วนต9าง
ของเครื่องหรือค9าเสียหายต9างๆ)  

 ๓. กรณีข�อเท็จจริงของผู�ร�องเรียนไม9ปรากฏหลักฐานการโอนย�ายตามหลักเกณฑ!ท่ี 
กสทช. กําหนด และยังคงใช�บริการอยู9 ผู�ร�องเรียนต�องรับผิดชอบในค9าบริการ
ท่ีเกิดข้ึนจนกว9าจะมีการขอโอนย�ายตามหลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนด 

  
หมายเหตุ            ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง นายธีรเดช นันทดุสิต ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
 กรณีประสบปsญหาเก่ียวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช,คล่ืนความถ่ี ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ�
 สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว,างย่ิงยวด (Ultra-wideband) 
 จํานวน ๒ ฉบับ : คภ. ทท. คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟsงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภท
แถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด (Ultra-wideband) ย9านความถ่ี ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ! 
และร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ! สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด 
(Ultra-wideband) ย9านความถ่ี ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ! พร�อมผลการพิจารณา
และแนวทางการดําเนินการต9อไปของ กสทช.   

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด 
(Ultra-wideband) ย9านความถ่ี ๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ! และร9างประกาศ กสทช.       
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! สําหรับเครื่อง
วิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด (Ultra-wideband) ย9านความถ่ี     
๑.๖ – ๑๐.๖ กิกะเฮิรตซ! ท้ังนี้ ให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงร9าง
ประกาศดังกล9าวให�มีความชัดเจนว9าขอสงวนสิทธิท่ีจะไม9อนุญาตให�ใช�คลื่น 
ความถ่ีดังกล9าวกรณีมีการอนุญาตให�ใช�งานสําหรับเทคโนโลยี 5G หรือใช�งาน 
อ่ืนใดในลักษณะ Exclusive Right ในอนาคต ท้ังนี้ตามท่ี กสทช. จะประกาศ



 ๗๔ 
 

กําหนดต9อไป ก9อนนําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม      
และนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ          ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี ๑.๖ – ๑๐.๖  
กิกะเฮิรตซ! สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทแถบความถ่ีกว�างยิ่งยวด 
(Ultra-wideband) จํานวน ๒ ฉบับ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
 โทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน ๒,๐๐๐ เลขหมาย ให�แก9บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ท้ังนี้  ให�บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต9อไป   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุcป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน      
 ๔ หลัก : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๘ ให�แก9บริษัท จีพีซีเอ็ม 
กรุ6ป จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ6ป จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต9อไป   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ6ป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
 
 
 



 ๗๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : บริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค�การใช,งานเลขหมาย
 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติการขอเพ่ิม
วัตถุประสงค!การใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑     
ของบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ให�ครอบคลุมถึงการสอบถามข�อมูล แจ�งเหตุ
สั่งซ้ือสินค�าอุปโภคหรือบริการต9างๆ เท9านั้น โดยไม9รวมถึงสินค�าด�านบริโภคของ 
บริษัทฯ ท้ังนี้ ให�บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต9อไป   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค!การใช�
 งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช,เทคโนโลยีอ่ืนของบริษัท 
 ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด และการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท� 
 สําหรับบริการโทรศัพท�ท่ีใช,เทคโนโลยีอ่ืนของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล 
 คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติรับคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ที่ใช�เทคโนโลยีอื่น 

จํานวน ๑๕,๐๐๐ เลขหมาย (กลุ9ม ๐๖ ๐๐๐๒ ๒XXX - ๐๖ ๐๐๐๓ ๖XXX) 
ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด โดยให�มีผลนับต้ังแต9วันท่ี  
กสทช. มีมติ  

 ๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ที่ใช�เทคโนโลยีอ่ืน 
ให�แก9บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด จํานวน ๑๕,๐๐๐ 
เลขหมาย (กลุ9ม ๐๖ ๐๐๐๒ ๒XXX - ๐๖ ๐๐๐๓ ๖XXX) โดยให�มีผลนับต้ังแต9    
วันท่ี กสทช. มีมติรับคืนเลขหมายดังกล9าวจากบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๔ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ท่ีใช�
 เทคโนโลยีอ่ืนของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด และการขอรับจัดสรร 
 เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ท่ีใช�เทคโนโลยีอ่ืนของบริษัท ทรู มูฟ เอช 
 ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
 



 ๗๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ : สัญญาการใช,บริการข,ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศ ระหว�าง
 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นําส9งข�อเสนอการใช�บริการข�าม

โครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ท่ีได�ปรับปรุงเนื้อหาให�เปUนปsจจุบัน 
เพ่ือให� กสทช. พิจารณา ก9อนการพิจารณาสําเนาสัญญาการใช�บริการข�าม
โครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหว9างบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด   

 ๒. หากในทางปฏิบัติของการให�และใช�บริการ และการขอใช�บริการระหว9างบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ในส9วนท่ีเก่ียวข�อง
กับการเข�าใช�โครงข9ายโทรคมนาคมไร�สายนอกเหนือประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖      
ให�ผู�เก่ียวข�องนําส9งสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให�สํานักงาน 
กสทช. แจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตปฏิบัติตามประกาศท่ีเก่ียวข�องโดยเคร9งครัดต9อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒๕ เรื่อง สัญญาการใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ ระหว9างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๘ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ ดังนี้ 

  “ตามประเด็นท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอมาในข�อ ๒. นั้น สํานักงาน กสทช. 
ควรต�องระบุให�ชัดเจนพร�อมท้ังเหตุผลประกอบด�วยว9า บริการส9วนท่ีกล9าวถึงนั้น
หมายถึงการให�บริการประเภท Fixed Wireless Broadband ด�วยหรือไม9 
เพ่ือให�เกิดความชัดเจนกับผู�รับใบอนุญาตในการไปดําเนินการในส9วนท่ี  
เก่ียวข�อง อย9างไรก็ตาม หากบริการท่ีผู�รับใบอนุญาตให�บริการตามสัญญาดังกล9าว
เปUนบริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีในประเทศ (National Roaming) แล�ว 
สัญญาดังกล9าวย9อมอยู9ภายใต�การกํากับดูแลตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�
บริการข�ามโครงข9ายฯ อีกท้ังตามท่ีข�อ ๓ วรรคสอง ของประกาศดังกล9าวระบุ
ไว�ชัดเจนแล�วว9า “การใช
บริการข
ามโครงข�ายโทรศัพท4เคลื่อนท่ีในประเทศให

เป-นไปตามประกาศนี้ โดยไม�อยู�ภายใต
บังคับตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช

และเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส�วนท่ีเก่ียวกับการใช

โครงข�ายโทรคมนาคม” ดังนั้นจึงไม9จําเปUนต�องพิจารณาสัญญาดังกล9าวตาม



 ๗๗ 
 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อฯ แต9อย9างใด ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. 
ควรท่ีจะพิจารณาแนวทางการกํากับดูแลบริการต9างๆ ให�มีความชัดเจน กรณี
เปUนบริการท่ีต�องกํากับตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข9ายฯ 
แต9ประกาศไม9ครอบคลุม ก็ควรแก�ไขประกาศฯ เพื่อให�ธุรกิจไม9สะดุด       
มิใช9พยายามแบ9งบริการออกกํากับตามประกาศท่ีแตกต9างกัน ซ่ึงจะทําให�
นิยามของบริการต9างๆ เกิดความสับสน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๖ : บริษัท แพกซ� เนทเวิร�ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ต 
 แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม แก9บริษัท แพกซ! เนทเวิร!ค จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปl นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนด
ขอบเขตและเง่ือนไขในการอนุญาตเช9นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตแล�ว    

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๖ เรื่อง บริษัท แพกซ! เนทเวิร!ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให�บริการ
 อินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๗ : การขอรับใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�ายเป̀น 
 ของตนเอง ของบริษัท อินเทอร�เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท อินเทอร!เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการศูนย!ข�อมูล (Data Center) 
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๘/๐๐๘ 
ของบริษัทฯ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท9าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัทฯ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๗ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสอง   
 ท่ีไม9มีโครงข9ายเปUนของตนเอง ของบริษัท อินเทอร!เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)   
 
 
 
 



 ๗๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๘ : ร�างแผนแม�บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ : วท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ  
ร9างแผนแม9บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ ท้ังนี้ ให�นําแผนแม9บทดังกล9าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๘ เรื่อง ร9างแผนแม9บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๙ : การสนับสนุนโครงการส�งเสริมการเข,าถึงข,อมูลข�าวสารท่ีเป̀นประโยชน�ต�อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ�านโครงข�ายโทรคมนาคม ภายใต,แผนการจัด
ให,มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการส9งเสริมการเข�าถึงข�อมูล

ข9าวสารท่ีเปUนประโยชน!ต9อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ9านโครงข9าย
โทรคมนาคม ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง     
และบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีกรอบวงเงิน
งบประมาณรวมจํานวน ๙๒,๓๐๑,๗๔๕ บาท โดยกําหนดเง่ือนไขในการเบิก
จ9ายเงินงบประมาณตามการใช�จ9ายจริง จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ   

 ๒. เห็นชอบ (ร9าง) บันทึกข�อตกลงความร9วมมือในการดําเนินโครงการส9งเสริม 
การเข�าถึงข�อมูลข9าวสารท่ีเปUนประโยชน!ต9อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
ผ9านโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างสํานักงาน กสทช. กับมูลนิธิคนตาบอดไทย  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒๙ เรื่อง การสนับสนุนโครงการส9งเสริมการเข�าถึงข�อมูลข9าวสารท่ีเปUน
 ประโยชน!ต9อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ9านโครงข9ายโทรคมนาคม ภายใต�
 แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๐ : การสนับสนุนโครงการศูนย�บริการถ�ายทอดการสื่อสารแห�งประเทศไทย 

(Thai Telecommunication Relay Service : TTRS) ภายใต,แผน 
การจัดให,มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท. 

 



 ๗๙ 
 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการศูนย!บริการถ9ายทอด
การสื่อสารแห9งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service : TTRS) 
ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบวงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้นจํานวน 
๔๗๘,๐๙๕,๔๗๕ บาท โดยกําหนดเง่ือนไขในการเบิกจ9ายเงินงบประมาณ   
ตามการใช�จ9ายจริง จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ    

 ๒. เห็นชอบ (ร9าง) บันทึกข�อตกลงความร9วมมือในการดําเนินโครงการศูนย! TTRS 
ระหว9างสํานักงาน กสทช. มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีแห9งชาติ (สวทช.)  

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๓๐ เรื่อง การสนับสนุนโครงการศูนย!บริการถ9ายทอดการสื่อสาร          
 แห9งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS) ภายใต�
 แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ 
 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๑ :  หลักเกณฑ�และวิธีการนําค�าใช,จ�ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด,านโทรคมนาคมเพ่ือ

ประโยชน�สาธารณะ มาหักลดหย�อนจากรายได,ท่ีต,องการจัดสรรเพ่ือนําไปใช, 
ในการจัดให,มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม : ถท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟsงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างหลักเกณฑ!และวิธีการ

นําค9าใช�จ9ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด�านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ   
มาหักลดหย9อนจากรายได�ท่ีต�องการจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําลงเผยแพร9บนเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
นําค9าใช�จ9ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด�านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ มา
หักลดหย9อนจากรายได�ท่ีต�องการจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าว
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓๑ เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการนําค9าใช�จ9ายท่ีเกิดข้ึนจากภารกิจด�าน
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ มาหักลดหย9อนจากรายได�ท่ีต�องการจัดสรร
เพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 



 ๘๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๒ : โครงการจัดตั้งศูนย�รับแจ,งเหตุฉุกเฉินแห�งชาติ : ถท. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสํานักงานตํารวจแห9งชาติ

นําเรื ่องดังกล9าวเสนอต9อคณะรัฐมนตรี เพื่อ กสทช. จะได�เสนอความเห็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต9อไป  

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๓๒ เรื่อง โครงการจัดต้ังศูนย!รับแจ�งเหตุฉุกเฉินแห9งชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓๓ : การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังเก่ียวกับวิธีการช่ัวคราวก�อนการพิพากษา ในคดี

หมายเลขดําท่ี ๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว�าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ผู,ฟEองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟEองคดี : มท. 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให�ประธาน กสทช. เปUนผู�พิจารณาเรื่องการยื่นอุทธรณ!คําสั่ง
เก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก9อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๘๐๒/๒๕๖๑ 
ระหว9าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�ฟvองคดี กับ กสทช. 
ผู�ถูกฟvองคดี แทน กสทช. ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓     

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓๓ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก9อนการ
พิพากษา ในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว9าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�ฟvองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟvองคดี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค    
 ว�าด,วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา
 (JTC) ครั้งท่ี ๑ ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม 
 และกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ.  
   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน  
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบการกําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิค
ว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา 
ครั้งที่ ๑ (The 1st Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Myanma Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม   



 ๘๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การกําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน  
ไทย–เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๑ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร,างสรรค�
 ประจําป?งบประมาณ ๒๕๖๒ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการกําหนดกรอบวงเงิน
ในการสนับสนุนให�แก9กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! จํานวนร�อยละ ๑๐ 
ของวงเงินงบประมาณรายจ9ายประจําปlของ กสทช. ในลักษณะวงเงินรวมหรือเงินก�อน  
(block grant) โดยในปl ๒๕๖๒ พิจารณาจัดสรรเปUนวงเงินไม9เกิน ๕๖๘.๒๕ ล�านบาท 
และให�เบิกจ9ายภายหลัง กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
มีมติเห็นชอบ    

   
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร�างสรรค!ประจําปlงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒
 ประจําป? ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน!
สาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบร9างขอบเขตงาน
โครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปl ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔ จํานวน ๔ โครงการ รวมวงเงิน
งบประมาณ ๗๐,๖๘๒,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๑. โครงการศึกษาเพื ่อพัฒนาอุปกรณ!และระบบสําหรับติดตามสัตว!ป �า 
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๖๘๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓๖๕ วัน  

 ๒. โครงการส9งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน!ระบบดิจิตอล
รายการสําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

 ๓. โครงการส9งเสริมความร9วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน!ระหว9างประเทศ 
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  



 ๘๒ 
 

 ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการเรียนรู�เท9าทันสื่อ วงเงินงบประมาณ 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปl ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๔ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตดังนี้ ๑) ในส9วนโครงการลําดับท่ี ๒. เห็นควรแยก
ขอบเขตงานโดยจําแนกเนื้อหาให�มีความเฉพาะข้ึน เพ่ือเกิดการกระจายในส9วน
ของผู�ผลิตรายการ ไม9เกิดการผูกขาดโดยรายใหญ9 ขณะเดียวกันก็จะช9วยเพ่ิม
ความหลากหลายของเนื้อหาและรูปแบบ ๒) ในส9วนโครงการลําดับท่ี ๓. เห็นควร
เพิ่มกรอบวัตถุประสงค!ของเนื้อหาให�ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ในลักษณะ
เปHดกว�างมากยิ่งขึ้น อาทิ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ!สิ่งแวดล�อม   
การเรียนรู�ทางวิทยาศาสตร!เทคโนโลยี ท้ังนี้ เพ่ือให�เนื้อหามีความเปUนสากล 
และสามารถแลกเปลี่ยนระหว9างประเทศได�  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : โครงการก�อสร,างและตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� : พย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เร9งไปดําเนินการเจรจาต9อรองกับบริษัท เพาเวอร!ไลน! 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) เรื่อง การปรับลดขอบเขตงานก9อสร�างและตกแต9ง
ภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห9งใหม9 รวมท้ังให�ไปแสวงหาข�อมูลในประเด็น  
ข�อกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย9างรอบด�าน และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต9อไป  

  
หมายเหตุ           ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง โครงการก9อสร�างและตกแต9งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. 
แห9งใหม9 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วยการประสาน
 และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๓   
 ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และ
 กิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

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

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๓๓ 



 ๘๓ 
 

(The 33rd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand - Malaysia Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซ่ึงจัดข้ึนระหว9างวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ ประเทศมาเลเซีย 

 ๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร9วมในส9วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed 
Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) และ 
การประชุม Working Group 2 (Mobile and Non– broadcasting Service) 

   

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วย
 การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC)
 ครั้งท่ี ๓๓ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม
 และกิจการวิทยุคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค
 ว�าด,วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) 
 ครั้งท่ี ๙ ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม
 และกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ. 
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน  
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบต9อการกําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร9วม 
ทางเทคนิคว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว 
ครั้งท่ี ๙ (The 9th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Lao PDR Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การกําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
 ร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
 ไทย – ลาว (JTC) ครั้งท่ี ๙ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!
 กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาการสนับสนุนโครงการประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับ
 หน�วยงานของรัฐ : โครงการถอดบทเรียนกรณีถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน :
 จริยธรรมของส่ือ หน�วยงาน : กรมประชาสัมพันธ� : ทบ.  



 ๘๔ 
 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�การสนับสนุนโครงการ
ประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับหน9วยงานของรัฐ : โครงการถอดบทเรียน
กรณีถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน : จริยธรรมของสื่อ หน9วยงาน : กรมประชาสัมพันธ!  
ซ่ึงเปUนไปตามวัตถุประสงค!ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ตามมาตรา ๕๒ (๓) 
ส9งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค!กร 
ซ่ึงทําหน�าท่ีจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย
ว9าด�วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ในวงเงินงบประมาณ 
๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยให�กรมประชาสัมพันธ!ดําเนินการใช�จ9ายเงินให�เปUนไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ!ของส9วนราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว9าด�วยการ
จัดซ้ือจัดจ�างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากมีงบประมาณเหลือจ9าย  
ในโครงการให�นําส9งคืนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ โดยให�
รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุม กสทช. และข�อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ไปดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้  

 ๑. เรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ควรท่ีจะศึกษาจากข�อเท็จจริงจากผู�ท่ีผ9าน
เหตุการณ!จริงท่ีประสบปsญหาในการสื่อสาร เพ่ือนํามาสรุปว9าวิกฤติในเรื่องการ
สื่อสารเกิด ณ จุดใดและประเด็นที่เปUนปsญหาวิกฤตคืออะไร นอกจากนั้น   
ควรกําหนดกลุ 9มเปvาหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะได�จัดทําแนวทางที่ถูกต�อง       
และจัดทําให�เปUนเอกสารท่ีมีคุณค9าเฉพาะตัวของกรณีเหตุการณ!จริงท่ีเกิดข้ึน 

 ๒. ให�มีผู�แทนจากหน9วยงานด�านความม่ันคง ได�แก9 กองทัพบก กองทัพอากาศ 
กองทัพเรือ และสํานักงานตํารวจแห9งชาติ เข�าร9วมในการดําเนินงาน เพ่ือให�
การยกร9างแนวทางการปฏิบัติงานเกิดความครอบคลุมในทุกมิติ  

 ๓. ให�จัดทําคู9มือการสื่อสารและประชาสัมพันธ!ในภาวะวิกฤติในภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในรูปแบบ Hard copy และ Soft copy พร�อมท้ังเผยแพร9
ข�อมูลดังกล9าวลงในสื่ออินเทอร!เน็ตหรือสื่อออนไลน!เพ่ือให�เข�าถึงกลุ9มเปvาหมาย
ในวงกว�างได�อย9างท่ัวถึง  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9ง 
ให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาการสนับสนุนโครงการประเภทท่ี ๒ 
กรณีทําความตกลงกับหน9วยงานของรัฐ : โครงการถอดบทเรียนกรณีถํ้าหลวง – 
ขุนน้ํานางนอน : จริยธรรมของสื่อหน9วยงาน กรมประชาสัมพันธ! 



 ๘๕ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๘๑๙ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ ดังนี้ 

  “๑. ในแง9ของเหตุการณ! กรณีถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอนถือเปUน
เหตุการณ!ใหญ9ท่ีมีความโดดเด9นเปUนพิเศษระดับนานาชาติ การจะถอดบทเรียน
และสร�างองค!ความรู�จากเหตุการณ!ดังกล9าวในเรื่องของการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ!ในภาวะวิกฤตจึงนับว9ามีความน9าสนใจ อย9างไรก็ตาม เนื่องจาก
ตามรายละเอียดในโครงการท่ีเสนอมายังมิได�แสดงให�เห็นว9าจะเปUนการ    
ถอดบทเรียนกรณีดังกล9าวเปUนการเฉพาะเจาะจงอย9างไร โดยกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการก็ไม9สะท�อนความเชื่อมโยงกับกรณีแต9อย9างใด ดังนั้นจึงเห็นควรทํา
ความชัดเจนในเรื่องนี้ ว9าการถอดบทเรียนในประเด็นดังกล9าวจะต�องทําจาก
เหตุการณ!จริงท่ีเกิดข้ึน ให�เปUนการเรียนรู�จากสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง ผู�อยู9ในเหตุการณ!
จริงและมีประสบการณ!จริง 

  ๒. ควรมีการกําหนดประเด็นให�ชัดเจนว9าจะมุ9งเน�นถอดบทเรียนการ
สื่อสารในส9วนใด เนื่องจากในเหตุการณ!มีประเด็นการสื่อสารเก่ียวข�องอยู9
มากมายหลายส9วน โดยท่ีแต9ละส9วนอาจมีความแตกต9าง มีความเฉพาะเจาะจง 
หรือมีบริบทแวดล�อมและผู�เก่ียวข�องเปUนคนละเรื่องและคนละกลุ9มกัน เช9น 
การสื่อสารในส9วนของการขอความช9วยเหลือ การสื่อสารในส9วนทีมปฏิบัติการกู�ภัย 
การสื่อสารระหว9างทีมปฏิบัติการกู�ภัยกับสื่อมวลชนและสาธารณะ หรือการ
สื่อสารของสื่อต9อสาธารณะ ฯลฯ ซ่ึงหากมีการกําหนดประเด็นให�ชัดเจนก็ย9อมจะ
ส9งผลกําหนดกรอบ ขอบเขต ตลอดจนกลุ9มเปvาหมายท่ีเก่ียวข�องให�ชัดเจนข้ึนด�วย 
ท้ังในแง9การจัดกิจกรรมว9าจะทํากับกลุ9มใด และจะส9งผ9านสื่อหรือเนื้อหาท่ีถอด
บทเรียนได�ไปยังผู�ใด-กลุ9มใด 

   ๓. รูปแบบและกระบวนการดําเนินงานไม9ควรจะเปUนแบบแผนธรรมดา
ท่ัวไป ท่ีใช�รูปแบบการประชุมคณะกรรมการเปUนกลไกการยกร9างแนวทาง  
การปฏิบัติงานด�านการสื่อสารในภาวะวิกฤต จากนั้นนําร9างไปรับฟsงความเห็น 
(การประชุมเชิงปฏิบัติการ) ตามจังหวัดใหญ9ในภูมิภาคต9างๆ ของประเทศ    
(๖ จังหวัด) ต9อด�วยการนําความเห็นมาวิเคราะห! แล�วจัดทําเปUนคู9มือการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ!ในภาวะวิกฤต และการจัดอบรมบุคลากรในเรื่อง
ดังกล9าว ๑ ครั้ง ซ่ึงทําให�งบประมาณส9วนใหญ9เปUนค9าใช�จ9ายด�านการจัดประชุม 
ท้ังท่ีกิจกรรมลักษณะดังกล9าวเปUนเพียงองค!ประกอบปลายทาง มิใช9ส9วนหัวใจ
ของเรื่อง ดังนั้นเห็นควรปรับรูปแบบและกระบวนการดําเนินงานให�เหมาะสม
กับเหตุการณ!ท่ีมีความยิ่งใหญ9และสําคัญมากดังเช9นกรณีถํ้าหลวง – ขุนน้ํานางนอน 
เพ่ือให�เกิดคุณค9าอย9างแท�จริง” 

 
 
 
 



 ๘๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําส่ัง
 และใบอนุญาต พ.ศ. .... : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับแก�ไขร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยแนวทางการจัดทําระเบียบ 

ประกาศ คําสั่ง และใบอนุญาต พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ท้ังนี้ ให�นําระเบียบฯ เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยแนวทางการจัดทําระเบียบ 
 ประกาศ คําสั่ง และใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙  : แต�งตั้งประธานอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด,านกิจการโทรคมนาคม  : กท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให� กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธานคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม อีกตําแหน9งหนึ่ง  
 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๙ เรื่อง แต9งตั้งประธานอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  เรื่องค,างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําป? ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๒) 
ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรส่ือสาร การวิจัยและพัฒนาด,านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด,านการใช,คล่ืนความถ่ี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู,พิการ ผู,สูงอายุ หรือ
ผู,ด,อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต�อเนื่อง : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปl ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) 
ท่ีไม9ผ9านการตรวจสอบเอกสาร (ข้ันท่ี ๑) เนื่องจากไม9ส9งเอกสารตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด และไม9ผ9านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ 
และเง่ือนไขการใช�จ9ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ข้ันท่ี ๒) 



 ๘๗ 
 

เนื่องจากลักษณะโครงการไม9สอดคล�องกับวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) และ 
ผู�ขอรับทุนเปUนผู�ไม9มีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และขอยกเลิกโครงการ รวมจํานวน
ท้ังสิ้น ๒๔ โครงการ  

๒. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส9งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปl ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา 
๕๒ (๒) ท่ีมีคะแนนการจัดลําดับความสําคัญและคุณภาพโครงการต้ังแต9 ๗๑ 
คะแนนข้ึนไป จํานวน ๑๗ โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๑๑๐,๓๑๙,๑๘๗.๖๐ บาท 
ท้ังนี้ สําหรับโครงการท่ีเหลืออีก ๔ โครงการ ให�สํานักงาน กสทช. จัดส9ง
รายละเอียดให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาให�ความเห็นก9อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
๒.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องพิมพ!คําบรรยายแทนเสียงภาษาไทย  

(The Research and Development Project on Stenograph for 
Thai Language) วงเงิน ๔,๓๕๔,๖๔๓.๒๐ บาท หน9วยงาน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  

๒.๒ โครงข9ายไร�สายระบุพิกัดอัจฉริยะเพ่ือการติดตามเฝvาระวังภัยธรรมชาติ
และ SAR วงเงิน ๖,๙๓๔,๘๐๐.๐๐ บาท หน9วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล9น  
แห9งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ!   

๒.๓ โครงการรถกู�ชีพเก9งด�วยระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือใช�ในการช9วยเหลือ
อย9างมีประสิทธิภาพ วงเงิน ๔,๐๔๕,๑๓๕.๐๐ บาท หน9วยงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒.๔ โครงการระบบแจ�งเตือนและเฝvาระวังคุณภาพน้ําของเกษตรกรผู�เลี้ยง
ปลาในกระชังริมฝs¦งแม9น้ําโขง วงเงิน ๓๖๗,๑๕๐.๐๐ บาท หน9วยงาน 
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม   

๓. ไม9เห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส9งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปl ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๒) ท่ีไม9ผ9านเกณฑ!การกลั่นกรองท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนดใน
ประเด็นต9างๆ ได�แก9 หลักการความเปUนไปได�และประสิทธิภาพในการดําเนิน
โครงการ ความรู�และประสบการณ!ของบุคลากร ผลกระทบของโครงการต9อ
ประโยชน!สาธารณะ ความยั่งยืนหลังสิ้นสุดโครงการ และความซํ้าซ�อนกับภารกิจ 
กสทช. จํานวน ๙๑ โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๙๕๕,๕๖๒,๒๙๓.๑๘ บาท  

๔. เห็นชอบให�สํ ารองวงเ งินสําหรับโครงการท่ี มีการจัดซ้ือครุภัณฑ!จาก
ต9างประเทศ เพ่ือเปUนการบริหารความเสี่ยงกรณีค9าเงินบาทลดลงเม่ือเทียบกับ
เงินตราต9างประเทศ ซ่ึงจะทําให�การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน จํานวน ๕๙๕,๔๑๕.๗๐ บาท โดยใช�จ9ายจากบัญชีกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  

 



 ๘๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปl ๒๕๖๑ 
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) ส9งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
สื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ
กิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด�านการใช�คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ด�อยโอกาส 
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต9อเนื่อง 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมว9า ในกระบวนการพิจารณาโครงการ  
ซ่ึงมีการต�อรองเพ่ือปรับลดงบประมาณโครงการนั้น พบว�ามีหลายโครงการท่ี 
ผู�เสนอโครงการยินยอมปรับลดงบประมาณลงจากเดิมจํานวนมาก โดยใน
จํานวนนี้มี 2 โครงการท่ีภายหลังต�อรองแล�วสามารถปรับลดงบได�ถึงมากกว�า
ร�อยละ 50 กล�าวคือ สามารถปรับลดงบได�ถึงร�อยละ 53.44 และร�อยละ 
65.82 ซ่ึงกรณีดังกล�าวเปJนท่ีน�ากังวลว�า ต�อไปจะเกิดแนวปฏิบัติท่ีผู�เสนอ
โครงการรู�กันว�า สามารถต้ังงบประมาณโครงการสูงเกินจริงไว�เผื่อต�อรอง 
ดังนั้นจึงเห็นควรมีการกําหนดหลักเกณฑBเพ่ือป�องปรามไม�ให�เกิดแนวปฏิบัติ
ดังกล�าว เช�น หากพบว�ามีการต้ังงบเกินจริงเกินเกณฑBเท�าไรก็ให�ตัดสิทธิโดยท่ี
ไม�จําเปJนต�องต�อรอง เปJนต�น 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น.  
 
 


