
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
  
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 
 



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาววัลภา กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง 

๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔.    นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
                                                                 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบ  
                                                                 กิจการโทรทศัน์ และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการ 
                                                                 อนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  สิ่งอ านวยความสะดวก และ  
                                                                 เครื่องวิทยุคมนาคม 
๕. นายปริตา  วงศ์ชุตินาท  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ 
                                                                 โทรทัศน ์
๖. นายนิพนธ์  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   
  รักษาการในต าแหน่งผู้จัดการส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗.   นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ  ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘. นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 

สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางกุลรพี พุทธมงคล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๑. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
๑๒. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 
 



๓ 
 

๑๓. นางสาวภัทราภา  อัศวนภากาศ นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๔. นายยิ่งศักดิ์  บุญธรรม นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 

ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม   

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียง
ข้างมากเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กตป.) จ านวน ๕ คน ได้แก่ ๑. นายณภัทร 
วินิจฉัยกุล  ด้านกิจการกระจายเสียง  ๒. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ด้านกิจการ
โทรทัศน์  ๓. พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์  ด้านกิจการโทรคมนาคม                    
๔. นายพันธศักดิ์ จันทร์ปัญญา  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ ๕. นายไพโรจน์ 
โพธิไสย  ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ขอให้ส านักงาน 
กสทช. ได้อ านวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ท างานและบุคลากรด้วย 

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ร่วมเป็น
สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การก าหนดแนวทาง  
การพัฒนาและการประยุกต์ ใช้ งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชนบท (Telehealth) ระหว่างส านักงาน 
กสทช. กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเลขาธิการ กสทช. และปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้แทนหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการน าระบบดูแลสุขภาพ
ทางไกลมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน เพ่ือเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในพ้ืนที่ชนบท ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของ USO 

๓. เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. กสทช.ประเสริฐฯ และ กสทช.
ประวิทย์ฯ ได้ไปร่วมงาน Huawei Mobile Thailand Congress 2019 หรือ 
Huawei MTC 2019 ณ อาคารจี  ทาว เวอร์ แกรนด์  ถนนพระราม ๙ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จัดงานขึ้น
เพ่ือแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคมภายใต้แนวคิด Building a 
Fully Connected, Intelligent Thailand ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่        



๔ 
 

การบรรยายสรุปโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ เกี่ยวกับความก้าวหน้าและ
แนวความคิดที่จะใช้เทคโนโลยี 5G เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมและ         
การแสดงเทคโนโลยี แอพลิเคชั่น และ Chip set ที่บริษัทหัวเว่ยฯ เตรียมไว้
ส าหรับกิจการ 5G 

๔. ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธี
เปิดอาคารส านักงาน กสทช. เขต ๑๔ (ปราจีนบุรี) ซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ต าบลรอบเมือง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  หากกรรมการท่านใดไม่ติดภารกิจอ่ืน ขอเชิญ        
ไปร่วมพิธีเปิดในวันดังกล่าว 

๕. ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า ส านักงาน กสทช. จะจัดพิธีสืบสาน
ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ โดยมีกิจกรรม
ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ พิธีสรงน้ าพระ พิธีรดน้ าขอพร ส าหรับรายละเอียด
ก าหนดการในพิธีดังกล่าว ส านักงาน กสทช.  จะได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านได้
ทราบในโอกาสต่อไป 

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม 

๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๓     :   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช.  

  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕  มีนาคม 
๒๕๖๒ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๕ มีนาคม ๒๕๖๒  จ านวน ๕๙ เรื่อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔     :   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ – เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ  วย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและ

สร้างศูนย์การเรียนรู้ของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ –  
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  :  รายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชยีและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ 
(APG19-4) : คณะท างานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกฯ  คภ.  

 
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วย

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๔ 
(APG19-4) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๗ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน                 
ประเทศเกาหลีใต้ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : มท. ทท. คท. ดท. 
   
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต กรณีผู้ประกอบกิจการ (Operator) ถูกด าเนินคดี

เรื่องตั้งสถานีโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาหาแนวทางว่า
จะต้องด าเนินการในลักษณะใดต่อไป 

 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จ านวน ๑ เรื่อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๒  : รท.   
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ  
ผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ในเดือนมกราคมไม่ได้มีการด าเนินการไกล่เกลี่ย

เรื่องใดเลย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง 

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ : ปท. ๒ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น

ของตนเอง ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๑ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  ตามเอกสารที่ส านักงาน  
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ในเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่หนึ่ง 

ตามกฎหมายก าหนดว่า เมื่อผู้ประกอบการยื่นเรื่องมาก็ต้องออกใบอนุญาตให้โดย
ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาเห็นชอบ และในการต่ออายุใบอนุญาตก็เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นเห็นควรแก้ไขประกาศ กสทช. ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย นอกจากนั้นใน
ส่วนของค่าธรรมเนียม เนื่องจากมีการลดอัตราค่าธรรมเนียมลง จึงท าให้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ลดลง ดังนั้นอาจจะต้องวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบในส่วนของ
งบประมาณของส านักงาน กสทช. หรือไม่อย่างไร 

  
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานการด าเนินการตามแผนเยียวยาผู้ใช้บริการภายหลังส้ินสุดใบอนุญาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากัด : ปท.๒ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการด าเนินการตามแผนเยียวยาผู้ใช้บริการภายหลังสิ้นสุด

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เลขที่ NTC/MM/INT/ISP/I/006/2554 
ของบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากัด ตามเอกสารที่ส านักงาน  กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนด

ข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ : ดท.  
  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ขอให้ปรับปรุงประกาศฯ ในกรณีของผู้ประกอบการที่

รัฐบาลถือหุ้น ๑๐๐% อาจจะต้องลดภาระในการส่งรายงานประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
ประชุมสามัญประจ าปี เพราะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องขอยกเว้นและให้การ
ยกเว้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) ซึ่งในอนาคตจะมีการเปลี่ยนสถานะเป็น
บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จ านวน 
๑๐ สถานี) : ปส.๑   
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมี
มติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จ านวน ๑๐ สถานี และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือแจ้งให้สถานีทราบ
ต่อไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม  
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ปส.๑  

  
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นขอ  
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑๐๕ สถานี   
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๗๘  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน   ๑๙  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน     ๘  สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตเรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่
 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : ปส. ๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๔๕ สถานี  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 



๙ 
 

๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๓๓ สถานี   
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๑๐ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน  ๒  สถานี   

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว่าผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  :  การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จ านวน ๑๘ สถานี : ปส.๑   
 

มติที่ประชุม   รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๘ สถานี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียง สหกรณ์  โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ อินคา ทู ริช  
   ๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียง คนชายแดน  โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สตาร์ อินคา ทู ริช                                      
 ๓.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งนัมเบอร์วัน  โดย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปริยทัศน์พัทยา 

 ๔.  สถานีวิทยุกระจายเสียง NKP RADIO นครพนม โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลงดัง 
                              สองฝั่งโขง ๑๐๑๒ 

 ๕.  สถานีวิทยุกระจายเสียง กรี๊ด เวฟ  โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กรี๊ด เวฟ   
 ๖.  สถานีวิทยุกระจายเสียง แซด เรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอส.ทัวร์ (ทันใจ) 
 ๗.  สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักษ์กระโทก โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอส.ทัวร์ (ทันใจ)                           
 ๘.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ท่าสุด เรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าสุดเรดิโอ 
 ๙.  สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์เอฟเอ็ม โดย บริษัท ยู.ที. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  
 ๑๐. สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งสองฝั่งโขง โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งสองฝั่งโขง 
 ๑๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลิ๊ก เรดิโอ  โดย บริษัท คลิ๊ก มีเดีย ระยอง ๒๐๑๓ จ ากัด  



๑๐ 
 

 ๑๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียง คนกันเอง เรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนกันเอง 
โปรโมชัน่ (๑๐๑.๕๐ MHZ) 

 ๑๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนกันเอง เรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนกันเอง 
โปรโมชัน่ (๘๙.๒๕ MHZ) 

 ๑๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านแป้น เรดิโอ โดย บริษัท จิราภัณฑ์ จ ากัด 
 ๑๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง เจ พี เรดิโอ โดย บริษัท จิราภัณฑ์ จ ากัด 
 ๑๖. สถานีวิทยุกระจายเสยีง ค าแพงเรดิโอ  โดย ห้างหุน้สว่นจ ากัด แก้วมุกดารุ่งเรือง 
 ๑๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง  แสงงามเรดิโอ  โดย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงงาม มีเดีย กรุ๊ป 
 ๑๘.  สถานวีิทยุกระจายเสียง เอวันเรดโิอ  โดย ห้างหุ้นสว่นจ ากัด แซบมีเดีย ๙๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  :  การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน ของบริษัท เอส อาร์ 

เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) : ปส.๒ 
   
มติที่ประชุม    รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน ของบริษัท เอส อาร์ เค 

มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน)  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔  : สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : กส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้            
ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่าง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) : ชท. 

    
มติที่ประชุม รับทราบสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  ระหว่าง

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด  และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดไปแล้ว ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  รายงานการใช้งานสือ่สารผ่านดาวเทียม
ต่างชาติชนิดชั่วคราว ประจ าเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๘๖ รายการ : ปท. ๑ 
  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติในการจัดการถ่ายทอด
กิจกรรมส าคัญทั่วโลก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ให้บริการแบบเหมารวมกับการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๘๖ รายการ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจใน

กิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๖๑ :  วท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบการรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจ

ในกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับ

ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ 
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด รวมธุรกิจกับบริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด และ 
การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กับบริษัท 
ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จ ากัด  

 ๒. ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ ากัด  

 ๓. ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค บรอดแบนด์ จ ากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ :   การส ารวจข้อเท็จจริงต่อการด าเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง การก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง
ในหน่วยวินาที : นท. 
  

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ของบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (TUC)  และความคืบหน้าการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ 
เรื่อง ความคืบหน้าในการด าเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Third Party) เพ่ือ
ด าเนินการส ารวจความเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรายการส่งเสริม         
การขายที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที และเรื่องการสร้างความรู้



๑๒ 
 

ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการคิดอัตราค่าบริการที่แตกต่างระหว่างหน่วยวัด
ของรายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีกับรายการส่งเสริมการขายที่คิด
ค่าบริการเป็นนาทีในเรื่องของการคิดปัดเศษระยะเวลา  ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ได้ ก าหนดให้

สัดส่วนโปรโมชั่นวินาทีต่อนาทีมีไม่น้อยกว่า ๕๐ % ซึ่งในข้อเท็จจริงเมื่อสามารถ
ด าเนินการได้อาจจะต้องมีเป้าหมายในการปรับสัดส่วนเพ่ิมขึ้นให้โปรโมชั่นวินาที
เพ่ิมขึ้นเป็น ๖๐% หรือ ๗๐% และต้องติดตามก ากับดูแลค่าบริการ  เพราะ
มิฉะนั้นผู้ประกอบกิจการก็จะท าให้อัตราค่าบริการวินาทีแพงกว่านาที ท าให้
ประชาชนไม่เลือกใช้ รวมทั้งควรจะก าหนดให้เป็นมาตรฐานว่า กรณียื่นขอเปิด   
ซิมใหม่ ควรก าหนดในลักษณะ by default ให้รายการส่งเสริมการขายตั้งต้นเป็น
รายการส่งเสริมการขายที่คิดค่าบริการเป็นวินาที ซึ่งบริษัท AWN ได้ด าเนินการใน
ลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว ควรใช้เป็นตัวแบบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  : การถอนเรื่อง เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  แก้ไขให้สามารถ

รับชมโทรทัศน์ผา่นกล่อง TRUE VISIONS ได้ตามปกติ และยกเว้นคา่ใช้บริการใน
วันที่ไม่สามารถรับชมได้ (เลขท่ี ๔๓/๒๕๖๑) : บส.   

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่อง เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  แก้ไขให้

สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่อง TRUE VISIONS ได้ตามปกติ และยกเว้นค่าใช้บริการ
ในวันที่ไม่สามารถรับชมได้ (เลขที่ ๔๓/๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด  เพ่ือขอให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าควรจะต้องแนบหลักฐานการยินยอมถอนเรื่องด้วย

เพราะบันทึกทางโทรศัพท์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และเมื่อถอนเรื่องแล้วอาจจะ
ต้องพิจารณาว่าบริษัทฯ ยังมีการด าเนินการขัดประกาศหรือไม่/อย่างไร ถ้าหาก 
ยังมีจะไดแ้จ้งค าสั่งเพ่ือให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ :  การถอนเรื่อง เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายพร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ (เลขที่ ๖๔/๒๕๖๑) : 
บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่อง เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นการ

เรียกเก็บค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายพร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ (เลขที่ ๖๔/
๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ 
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  เพ่ือขอให้ปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าควรจะต้องแนบหลักฐานการยินยอมถอนเรื่องด้วย 

เพราะบันทึกทางโทรศัพท์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และเมื่อถอนเรื่องแล้วอาจจะ
ต้องพิจารณาว่าบริษัทฯ ยังมีการด าเนินการขัดประกาศหรือไม่/อย่างไร ถ้าหากยัง
มีจะไดแ้จ้งค าสั่งเพ่ือให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :  เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับลดและยกเว้นค่าบริการ  

True Visions ให้เป็นไปตามโปรโมชั่นทีไ่ด้สมัครใช้บริการไว้ (เลขที ่๓๗/๒๕๖๑) : 
บส.   

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับลดและ

ยกเว้นค่าบริการ True Visions ให้เป็นไปตามโปรโมชั่นที่ได้สมัครใช้บริการไว้ (เลขที่ ๓๗/
๒๕๖๑) เนื่องจากผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่อง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  เพ่ือขอให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าควรจะต้องแนบหลักฐานการยินยอมถอนเรื่องด้วย 

เพราะบันทึกทางโทรศัพท์อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และเมื่อถอนเรื่องแล้วอาจจะ
ต้องพิจารณาว่าบริษัทฯ  ยังมีการด าเนินการขัดประกาศหรือไม่/อย่างไร ถ้าหาก
ยังมีจะได้แจ้งค าสั่งเพ่ือให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ประกาศข่าวช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) ให้เป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย : ผส. 
  

มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะของนายภานุมาศ ละมั่งทอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของ              
ผู้ประกาศข่าวช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 
(ช่อง ๒๕) ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอบคุณผู้แสดงความคิดเห็นต่อไป 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  : คส.  

 
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตาม
กฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ :  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ

บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ : กส. 
 

มติที่ประชุม   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ
บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. 
ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ : รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คดี : มท. 
  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คดี              
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้ งที่ ๓ 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) : ชท. 
  

มติที่ประชุม รับทราบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๓ 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  : ชท. 

 
มติที่ประชุม   รับทราบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศ ครั้งที่ ๕ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ทั้งนี้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ๑) ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้าม

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดนิยามบริการข้าม
โครงข่ายฯ ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า เป็นบริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการของผู้รับใบอนุญาต
ที่ใช้บริการข้ามโครงข่ายสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพ้ืนที่ซึ่งไม่มี
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเองครอบคลุมไปถึง ดังนั้น ส านักงาน กสทช.  
จึงควรต้องตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาด้วยว่าขัดหรือแย้งกับนิยามดังกล่าวหรือไม่
อย่างไร ๒) เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตมิได้ท าสัญญาใช้โครงสร้างพ้ืนฐานแต่เพียงกับ 
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต เพียงรายเดียว แต่ในการเสนอระเบียบวาระนี้ ส านักงาน 
กสทช. มิได้กล่าวถึงหรือมีการแสดงหลักฐานการตรวจสอบเปรียบเทียบอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้บริการดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบว่ามีลักษณะการเลือกปฏิบัติด้าน
ราคา (Price Discrimination) ที่ผู้รับใบอนุญาตอาจก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน
บริการแบบเดียวกันแตกต่างกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในเครือกับ
บริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ ดังนั้น การตรวจสอบสัญญาของส านักงาน 
กสทช. จึงยังไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๘ : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน  ครั้งที่ ๗  
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด : ชท. 
 

มติที่ประชุม   รับทราบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน        
ครั้งที่ ๗ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ตามข้อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ๑) เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตมิได้ท าสัญญาใช้

โครงสร้างพื้นฐานแต่เพียงกับ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต เพียงรายเดียว แต่ในการเสนอ
ระเบียบวาระนี้ ส านักงาน กสทช. มิได้กล่าวถึงหรือมีการแสดงหลักฐานการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนการใช้บริการดังกล่าว เพ่ือตรวจสอบว่ามี
ลักษณะการเลือกปฏิบัติด้านราคา (Price Discrimination) ที่ผู้รับใบอนุญาตอาจ
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในบริการแบบเดียวกันแตกต่างกันระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตที่เป็นบริษัทในเครือกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ ดังนั้น การ
ตรวจสอบสัญญาของส านักงาน กสทช. จึงยังไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๕ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒) ส านักงาน กสทช. (ส านัก ชท.) ควรปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากในกรณีนี้ผู้รับใบอนุญาตได้จัดส่ง
ส าเนาสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันมาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
แล้ว แต่กว่าที่ส านักงาน กสทช. จะตรวจสอบและจัดส่งและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองก็ล่วงเข้าวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งการ
ด าเนินการที่ล่าช้าย่อมส่งผลท าให้แม้เมื่อคณะกรรมการพบว่าสัญญาและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
ก็ไม่สามารถใช้อ านาจตามข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาได้อย่างทันต่อ
สถานการณ ์

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๙ :  สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : กส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ 
ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๐ :  รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม  ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ : รท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าในขณะที่การไกล่เกลี่ยในเดือนมกราคมเป็น 0 ราย 

เดือนกุมภาพันธ์ก็มีเพียง 1 ราย แต่ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ดังนั้นทั้งสองเดือนที่ผ่านมาจึง
มีผลการไกล่เกลี่ยเป็น 0 ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๑ : รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการ
จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) : ถท. 
  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+)  และโครงการจัด
ให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๒ :  การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National 

Single Emergency Number)  : ถท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดให้มีบริการ
เลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency 
Number) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว  

ในอนาคตส านักงาน กสทช. ก็จะต้องเสนอเรื่องให้พิจารณาเห็นชอบงบประมาณ
ตามข้ันตอนจนครบกระบวนการ 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๓ :  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นขอ  
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๙๗ สถานี   
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๕๕  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน   ๒๕  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน   ๑๗  สถานี  

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕     :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑  : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๘ สถานี) : ปส. ๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก  ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)                
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ            



๑๙ 
 

โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง           
(๘ สถานี) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ  
 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ)          
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๘ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๕  ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี ้

 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ  
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตาม
วาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่             
ไม่สามารถยื่นตอ่อายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควร
ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได”้ 

๓. กสทช. ประวิทย์ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๒๙๖  ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
   ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี ้

“ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
ดังเช่นกรณีเหล่านี้” 

 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๗ สถานี) : ปส.๑  

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้     
๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง  

                                 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๕ สถาน ี 
๒. เห็นชอบไม่รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้พิจารณา  จ านวน ๒ สถานี    
 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๑๗ สถานี)   

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๕  ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี ้

 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีนี้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง 
อาทิ การขอเปลี่ยนแปลงก าลังส่งของเครื่องส่ง ความถี่ ความสูงสายอากาศ 
ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง รวมถึงที่ตั้งสายอากาศ อันเป็นสาระส าคัญในการ
ประกอบกิจการ และการให้อนุญาตอาจก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหา
ประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้ กสทช. จึงควรพิจารณาก าหนดแนวนโยบาย
และมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น” 

๓. กสทช. ประวิทย์ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๒๙๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
   ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้

“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ ที่ตั้งสถานี ตลอดจนที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ 
อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาต เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น   
ซึ่งผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการ
ทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะ



๒๑ 
 

การอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงสมควรที่จะต้องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การก ากับดูแลที่ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว่าทิศทางการก ากับดูแลที่แน่แท้ควรเป็นเช่นไร ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะ
ชั่วคราวไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนร้าง : ปส.๑   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และให้ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งใช้ในการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น 
สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. ทิดสา โปรโมชั่น รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๒๔  
โดยให้มีผลนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสา
โปรโมชั่น เป็นห้างหุ้นส่วนร้างและได้สิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่นายทะเบียนได้
ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ส่งผลให้ขาด
คุณสมบัติการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามภาคผนวก ค 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อสิทธิที่ กสทช. ได้เคย
อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ๒. เห็นชอบให้มีค าสั่งแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง 
วทท. ทิดสา โปรโมชั่น รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๒๔ เพ่ือให้ยุติการออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงโดยทันที  นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก
ส านักงาน กสทช. อนึ่ง หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา ๖๖ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง 
วทท. ทิดสา โปรโมชั่น รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๒๔ ด าเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกอากาศ และท าลาย หรือจ าหน่าย จ่าย 
โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การมี การใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม 



๒๒ 
 

และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณา หากฝ่าฝืนส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 ๓. เห็นชอบไม่รับค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทิดสาโปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. โปรโมชั่น รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๔๒๔ ไว้พิจารณา เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น เป็น
ห้างหุ้นส่วนร้าง และได้สิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจาก
ทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติการเป็น         
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามภาคผนวก ค ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น สามารถยื่นหนังสือต่อ
ส านักงาน กสทช. เพ่ือขอคืนเงินค่าด าเนินการพิจารณาการทดลองประกอบ
กิจการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ได้      

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๓  เรื่อง พิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิดสาโปรโมชั่น กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนร้าง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัณณพัฒน์ 

และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) : ปส.๑   

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

พันเอก  ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)  มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัตใิห้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัณณพัฒน์ 

สถานีวิทยุกระจายเสียง อยุธยา ช ศรีป่าโค รหัสสถานี  ๐๒๕๒๐๖๘๔ โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ เนื่องจากเอกสาร
หลักฐานการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)  

๒. อนุมัติขยายระยะเวลาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนบ้านป้อม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๐๘ โดยให้ยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการพร้อมช าระค่ าด า เนินการ  และยื่ นค าขอรับ ใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่
ไดร้ับแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีพ้นวิสัยที่ห้างหุ้นส่วน



๒๓ 
 

จ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย จะสามารถยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 
๖๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

   อนึ่ง หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย ไม่ด าเนินการภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป 
และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด 

๓. อนุมัติให้ยกเว้นเงินเพ่ิม ตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่  ๒)       
ในการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม 
ข้อ ๒. เนื่องจากพฤติการณ์ท่ีท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย ไม่อาจกระท า
การภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้นั้น มิได้เกิดจากความผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ทองพันชั่ง มีเดีย เอง   

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แก้ไขสถานะหุ้นไขว้ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ปัณณพัฒน์ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย ในระบบฐานข้อมูล           
ผู้ ทดลองประกอบกิจการ เนื่ องจากสัดส่ วนการถือหุ้น ในนิติบุ คคล                   
ไม่สอดคล้องกับลักษณะการเป็นหุ้นไขว้ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๔  เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัณณพัฒน์ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันชั่ง มีเดีย ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๕  ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี ้
 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากกรณีแรกเป็นการยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ
ในกรณีท่ีไม่สามารถยื่นต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุได้ ส่วนอีกกรณีหนึ่ง
เป็นการยื่นต่ออายุการทดลองวิทยุโดยที่ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าขอฯ 
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกระทั่งใบอนุญาต
ทดลองสิ้นอายุลงตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ อนึ่งมีข้อสังเกตว่าลายมือ



๒๔ 
 

ชื่อผู้มอบอ านาจของนิติบุคคลในหนังสือมอบอ านาจเพ่ือยื่นค าร้องทั้งสองฉบับ
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงเห็นควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด              
ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้” 

๓. กสทช. ประวิทย์ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๒๙๘ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
      ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
ดังเช่นกรณีเหล่านี้” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ :  การพิจารณาอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณี มูลนิธิ

เสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.๑  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
เสียงธรรม เพ่ือประชาชนฯ พุทธสิงขร (เกาะหลัก) (รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๖๕)  
โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๑.๕  เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณี มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ :  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุ อ.ส. ส านักพระราชวัง 
  ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz และระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๓๒ kHz : ปส.๑ 
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุ อ.ส. ส านักพระราชวัง 
ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz และระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๓๒ kHz 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุทั้งสองสถานีจัดส่งผังรายการหลัก          
ในปีต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที่ ๕.๑.๖  เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุ อ.ส. 
ส านักพระราชวัง ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz และระบบเอเอ็ม ความถี่ 
๑๓๓๒ kHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ :  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท  ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ ากัด  จ านวน ๑๖ 

ช่องรายการ : ปส.๒  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน 
๑๖ ช่องรายการ ดังนี้ 
๑.   ช่องรายการ Sawasdee Say hi เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ สวัสดีลายไทย 
๒.   ช่องรายการ Party Channel เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ Fond Pets 
๓.   ช่องรายการ Travel Channel เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ GOBA TV 
๔.   ช่องรายการ Burerum CH เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ WorkShop HD 
๕.   ช่องรายการ WTV เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ LOSO 
๖.   ช่องรายการ KBOOM HD เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ SeriesPlus HD 
๗.   ช่องรายการ Phuket Live TV เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ Beauty Club 
๘.   ช่องรายการ ตรัง แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ CSAT ใต ้
๙.   ช่องรายการ นคร แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ CSAT กลาง 
๑๐. ช่องรายการ กระบี ่แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ CSAT อีสาน 
๑๑. ช่องรายการ สุราษฎร์ แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ CSAT เหนือ 
๑๒. ช่องรายการ โคราช แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ Live Sky1 
๑๓. ช่องรายการ อุบล แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ Live Sky2 
๑๔. ช่องรายการ ขอนแก่น แชนแนล เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ Live Sky3 
๑๕. ช่องรายการ SAT TV เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ TV Market  
๑๖. ช่องรายการ HUAHIN WORLD CHANNEL เปลี่ยนเป็นชื่อช่องรายการ เกษตรทีวี 



๒๖ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที ่๕.๑.๗  เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์  จ ากัด       
                              จ านวน ๑๖ ช่องรายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ H 2 ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด :  
                             ปส.๒  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการจาก H 2 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0428-56 เป็นชื่อช่องรายการ History 2   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๘  เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ  H 2 ของบริษัท ทรู วิชัน่ส์ 
กรุ๊ป จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด จ านวน ๑๕ ช่องรายการ : ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
ดังนี้ 

     ๑.๑   ช่องรายการ Video To Home 16 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0094-60 
  ๑.๒   ช่องรายการ Video To Home 17 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0095-60 
  ๑.๓   ช่องรายการ Video To Home 18 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0096-60 
  ๑.๔   ช่องรายการ Video To Home 19 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0097-60 
  ๑.๕   ช่องรายการ Video To Home 20 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0098-60 
  ๑.๖   ช่องรายการ Video To Home 21 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0099-60 
  ๑.๗   ช่องรายการ Video To Home 22 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0100-60 
  ๑.๘   ช่องรายการ Video To Home 23 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0101-60 
  ๑.๙   ช่องรายการ Video To Home 24 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0102-60 
  ๑.๑๐ ช่องรายการ Video To Home 25 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0103-60 



๒๗ 
 

  ๑.๑๑ ช่องรายการ Video To Home 26 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0104-60 
  ๑.๑๒ ช่องรายการ Video To Home 27 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0105-60 
  ๑.๑๓ ช่องรายการ Video To Home 28 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0106-60 
  ๑.๑๔ ช่องรายการ Video To Home 29 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0107-60 
  ๑.๑๕ ช่องรายการ Video To Home 30 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0108-60 
 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง 

จ ากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑. เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้ง
ผลการด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๙  เรื่อง  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  ของบริษัท  เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด จ านวน ๑๕ ช่องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์  เพื่อให้บริการ  

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด  
ช่องรายการ MVTV : ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้บริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ช่องรายการ MVTV ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0001-57 ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย 
จ ากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑. เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียม ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้ง
ผลการด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐  เรื่อง  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย 
จ ากัด ช่องรายการ MVTV 

 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๑ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการทีไ่ม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ ากัด  
จ านวน ๒ ช่องรายการ   : ปส.๒ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให้บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ ากัด  ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ช่องรายการ จันทบุรี 2 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0544-56 และช่องรายการ 
C-SPORT 1 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0552-56 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จ ากัด  
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑. เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง    

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เคเบิลทีวี 
(จันทบุรี) จ ากัด  จ านวน ๒ ช่องรายการ   

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิชั่น ประกอบกิจการ          

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ      
ข่าวท้องถิ่น CNtv : ปส.๒  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  ช่องรายการ ข่าว
ท้องถิ่น CNtv แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิชั่น โดยก าหนดให้มี
อายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

  วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิชั่น 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่อง
รายการ ข่าวท้องถิ่น CNtv 

 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประกอบกิจการ            
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ช่อง
รายการ : ปส.๒  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท มีเดียเพล็กซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ  ดังนี้  
๑. ช่องรายการ ภารตะ  ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
๒. ช่องรายการ Asian Movie และ ช่องรายการ CHAMPION ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต      
    ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   
 

หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน 
๓ ช่องรายการ    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ VIP TV : ปส.๒  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ VIP TV 
แก่บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
VIP TV 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๕ :  การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม  : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ

ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๓ ราย 
๙๖ ช่องรายการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตฯ  
เพ่ือให้ด าเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด และก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ขอให้ระมัดระวังการออกอากาศ โดยไม่ให้มีรายการที่มีเนื้อหา
กระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ไม่ได้
ด าเนินการน าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า            
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๗ จ านวน ๑๑ ราย  ๑๒ ช่องรายการ ให้น าส่งผังรายการ ประจ าปี 
๒๕๖๒ และแบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนหรือ           
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ 
๒,๐๐๐ บาทต่อใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  

   
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๒ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม           

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองพลเคเบิลทีวี : ปส.๓ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     



๓๑ 
 

 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองพลเคเบิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับท้องถิ่น นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองพลเคเบิลทีวี 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑. และให้ด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลที่มีการ
พาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแจ้งผลการด าเนินการรื้อถอนสาย
เคเบิ้ลให้ส านักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ รวมทั้งให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข่ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และแจ้งผลการด าเนินการให้
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๖ เรื่อง การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองพลเคเบิลทีวี   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การขอขยายพ้ืนที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และย้าย

ที่ตั้งห้องส่งสัญญาณ ของบริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด : ปส.๓ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการย้ายที่ตั้งห้องส่งสัญญาณของบริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด       

จากที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ บ้านเลขที่ ๔๖๖ ถนนกาญจนวณิชย์ ต าบล
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

๒. อนุญาตให้บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น เลขที่ 
B1-N21133-0084-56  ขยายพ้ืนที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสงขลาและอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

๓. อนุญาตให้บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด  ด าเนินการขออนุญาตพาดสายเคเบิ้ล 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการขยายพ้ืนที่การให้บริการตามที่ได้รับ
อนุญาตตามข้อ ๒. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขอขยายพ้ืนที่การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์และย้ายที่ตั้งห้องส่งสัญญาณ ของบริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด 

 



๓๒ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การขอให้พิจารณาใหม่ กรณีเพกิถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามมติ กสทช. 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๔ ราย :  ปส.๓ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบยืนยันตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ของนิติบุคคลจ านวน ๔ ราย ดังนี้ 

 ๑. บริษัท เสียงยนต์อิเล็คทริค จ ากัด 
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเค เคเบิ้ลทีวี ประตูน้ า 
 ๓. บริษัท เวิล์ด เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  
 ๔. บริษัท จี.เอส.แอร์ อิเล็คทรอนิกส์ จ ากัด  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘  เรื่อง การขอให้พิจารณาใหม่ กรณีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
จ านวน ๔ ราย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้คลื่นความถี่และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
บริการสาธารณะประเภทที่สาม ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา : จส. ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม หมายเลขล าดับการให้บริการ
หมายเลขสิบ (๑๐) แก่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   

 ๒. อนุญาตให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน หมายเลขล าดับการให้บริการ 



๓๓ 
 

หมายเลขสิบ (๑๐) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอาย ุ

 ๓. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม แก่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา หมายเลขล าดับการให้บริการหมายเลขสิบ 
(๑๐) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือทราบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ
ประเภทที่สาม ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ช่องรายการ สถานี
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙  เรื่อง การอนุญาตให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร       
ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๐ : บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ขอรับการสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็น

การทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) : สส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องบริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ขอรับการ

สนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท 
(Intelsat) พร้อมข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะพิจารณา 

 อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐  เรื่อง บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ขอรับการสนบัสนุนค่าส่งสัญญาณ
ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat)     

 ๒.  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีบริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด 
ขอรับการสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่าย
ดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอให้ 
กสทช. พิจารณา ซึ่งหากให้การสนับสนุนเฉพาะกรณีโครงข่ายที่อยู่ภายใต้
ดาวเทียมไทยคม อาจจะเป็นการผูกขาดอีกทั้งมีประเด็นว่าค าสั่ง คสช. ไม่ได้
ระบุชัดเจนเรื่องการสนับสนุน แต่เป็นรายละเอียดที ่กสทช. ไดก้ าหนดขึ้น  



๓๔ 
 

 
๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า จะต้องพิจารณาว่ามีโครงข่ายใดที่ยังใช้

ดาวเทียมดวงอ่ืนที่อาจจะต้องสนับสนุนอีกหรือไม่ โดยหลักค าสั่ง คสช. ไม่ได้
ระบุชัดเจน ส่วนประกาศ Must Carry ข้อ ๖ ก็ยังก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ        
ผู้ให้บริการโครงข่ายด้วย จึงเป็นประเด็นข้อกฎหมายว่าจะตีความอย่างไร         
ซึ่งจะมีผลตามมา  อาทิ ถ้าตีความว่าได้ก็อาจจะมีโครงข่ายที่ใช้ดาวเทียมดวงอ่ืน
ขอเข้ามาอีก นอกจากนี้ขอให้ส านักงาน กสทช. ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
โครงข่ายผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศสถานีดิจิทัลเป็นการทั่วไปใช้ดาวเทียมที่
อยู่ในใบอนุญาตหรือสัมปทาน เพราะหากยังใช้ดาวเทียมในสัมปทานซึ่งมีการ
ส่งส่วนแบ่งรายได้เข้ารัฐ ก็เป็นประเด็นที่ควรแจ้งให้อนุกรรมการกองทุนฯ 
พิจารณาด้วย 

๔. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข้อสังเกตเรื่องมติ กสทช. ว่าที่ประชุม กสทช. ได้เคย
ก าหนดวงเงินไว้ที่จะช่วยเหลือในระยะสามปี ประมาณ ๖๑๖ ล้านบาท ไม่แน่ใจว่า
ในขณะนี้เป้าหมายที่ผู้ที่เคยได้รับสนับสนุนไป ได้เบิกไปเต็มวงเงินหรือไม่          
ถ้าเบิกไปเต็มวงเงินตามกรอบที่ตั้งไว้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินอีก ถ้าเบิกไม่เต็ม  
มีส่วนที่เหลืออยู่ มตคิรั้งนี้ก็เป็นไปตามท่ีเสนอ  

๕. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๒/๑๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒๐ ดังนี้ 

  “การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลผ่านดาวเทียมให้กับบริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด แม้จะเป็นประโยชน์
สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงก็ตาม แต่การสนับสนุน
ดังกล่าวต้องด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องให้กับผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าวผ่านดาวเทียม ไม่อาจสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้กับบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายได้โดยประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ข้อ ๔ 
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ช่อง
รายการ)  เป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณเพ่ือให้บริการโดยมีเนื้อหาเดียวกัน
ทุกช่องทาง ทั้งในระบบภาคพ้ืนดินและระบบผ่านดาวเทียม และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ข้อ ๖ ก าหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี จึงต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับช่องรายการผู้ที่มีหน้าที่ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมตามที่ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปก าหนด 
และขณะเดียวกัน กสทช. ได้เคยมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่ง



๓๕ 
 

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมตามค าสั่ งหัวหน้า 
คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ ให้กับช่องรายการในแต่ละประเภท โดยช่อง SD จ านวน 
๑๖ ช่อง (๓๒ ช่องสัญญาณดาวเทียม) ช่อง HD จ านวน ๑๐ ช่อง (๒๐ 
ช่องสัญญาณดาวเทียม) จ านวน ๖๑๖,๔๖๔,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งกระผมเห็นว่า 
การมีมติดังกล่าวเป็นการพิจารณาสนับสนุนให้กับช่องรายการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนั้น การพิจารณาวาระนี้จึงต้องค านึงถึงกฎหมาย
และมติที่ประชุม กสทช. ที่เกี่ยวข้องด้วย  

     ด้วยเหตุดังกล่าว กระผมจึงมีความเห็นว่า กสทช. มีอ านาจให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลผ่าน
ดาวเทียมให้กับช่องรายการเท่านั้นจึงจะสอดคล้องตามกฎหมาย ไม่อาจ
สนับสนุนให้กับบริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
แต่อย่างใด”    

๖. กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๕  ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒๐ ดังนี้ 
“๑. ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิก หรือผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเองมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศมัสแครี่ ) ซึ่งไม่ได้
ก าหนดให้ช่องหรือโครงข่ายเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

๒. ประกอบกับเมื่อมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ ก าหนดให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์           
ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียมตามประกาศมัสแค่รี่ เป็นระยะเวลา
สามปี โดยไม่ได้ก าหนดให้สนับสนุนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๓. การก าหนดแนวทางการสนับสนุนที่ผ่านมาของ กสทช. ท าให้เกิดการผูกขาด
ขึ้น และเป็นการเพ่ิมอ านาจตลาดแก่ดาวเทียมไทยคมให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามี
ราคาแพงกว่ากว่าดาวเทียมดวงอ่ืนมากและยังมีข้อจ ากัดของความสามารถใน
การให้บริการ บังคับให้โครงข่ายทีวีดาวเทียมอ่ืน เช่น บริษัท เนกซ์ สเตปฯ 
ต้องหันไปใช้ดาวเทียมอ่ืนแทน ผมจึงเห็นชอบให้มีการสนับสนุนค่าส่ง
สัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปในบางส่วนให้แก่ผู้รับอนุญาตเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกท่ีมีโครงข่ายซึ่งใช้โครงข่ายดาวเทียมอ่ืน  อาทิ 
เช่น อินเทลแซท (Intelsat) โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน
ภายในประเทศหรือสถานรับ-ส่งสัญญาณท่ีอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยด้วย  
เพ่ือมิให้เป็นการส่งเสริมให้มีการผูกขาดการใช้งานเฉพาะดาวเทียมไทยคมเท่านั้น 

๔. นอกจากนี้ ผมมีข้อสังเกตว่าหากก าหนดนโยบายรัฐให้การสนับสนุนเฉพาะ
ดาวเทียมไทยคมต่อไปในอนาคตในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นผลให้ดาวเทียม
ไทยคมมีอ านาจเหนือตลาดและผูกขาดโดยสมบูรณ์และจะกระทบต่อตลาด



๓๖ 
 

ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมโดยรวมทั้งหมด อีกทั้งกรณีที่บริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นเสนอข้อพ ิพาทต่ออนุญาโตตุลาการให้ชี้ขาด โดยอ้าง
ว่าในปัจจุบันดาวเทียมไทยคมด าเนินการภายใต้การเป็นผู้รับใบอนุญาต
จาก กสทช. หรือเป็นกรณีที่มิได้อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานของรัฐแล้ว           
ซึ่งหากภายหลังอนุญาโตตุลาการมีค าตัดสินตามที่บริษัทฯ ยกข้ึนกล่าวอ้าง 
ผลจากประการนี้จะท าให้รัฐต้องเสียประโยชน์มากขึ้น ในขณะที่บริษัท
ดังกล่าวได้ประโยชน์เต็มที่จากการคุ้มครองของภาครัฐ ในขณะที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายอะไรเลย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : การก าหนดค่าปรับทางปกครองและแนวทางการด าเนินการโทษปรับทางปกครอง 

กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ : ชส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบก าหนดค่าปรับทางปกครองเป็นรายใบอนุญาต โดยก าหนดค่าปรับใน

อัตราขั้นต่ าสุดที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อใบอนุญาต ในกรณีผู้รับใบอนุญาตที่           
ไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ รับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่ง
เงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารแนวทางการด าเนินงาน
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑  การก าหนดค่าปรับทางปกครองและแนวทางการด าเนินการโทษปรับ
ทางปกครอง กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ไม่น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา



๓๗ 
 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : การลดหย่อนหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี: คณะอนุกรรมการประเมิน

มูลค่าคลื่นความถี่ฯ  นส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของกรมประชาสัมพันธ์ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 
เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0193-56 อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ 
ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

๒. เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท ไทย นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙  ช่องรายการ 
TNN ๒๔  เลขที่ใบอนุญาต B1-S20031-0019-57 อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์
ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐   

๓. เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ 
จ ากัด ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ๒๕๕๙ ช่องรายการ NEW TV เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S20031-0020-57 อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที ่๕.๑.๒๒ เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๓ : กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม 

จ านวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด (เลขที่ ๕๒/๒๕๖๑) : 
บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  คืนเงิน
ค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๔,๐๐๐ บาท  พร้อมมีหนังสือชี้แจง
รายละเอียด (เลขที่ ๕๒/๒๕๖๑)  ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือ
ขอให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด 



๓๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๒๓  เรื่อง  กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  คืนเงินค่ามัดจ า
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม  จ านวน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด 
(เลขท่ี ๕๒/๒๕๖๑)     

  ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เมื่อมีการเยียวยา ในส่วนของเรื่องร้องเรียนก็
เห็นชอบที่จะยุติได้ และการมีหนังสือแจ้งก าชับบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะท าให้เกิดการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้น ดังนั้น ในส่วน
ของระเบียบวาระเพ่ือทราบที่ ๔.๑๙ ๔.๒๐ และ ๔.๒๑ ที่เป็นการเสนอถอน
เรื่องร้องเรียน ก็เห็นควรด าเนินการในลักษณะเดียวกัน คือให้มีการแจ้งก าชับ
บริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณ    
                             ดาวเทียม จ านวน ๓,๘๐๐ บาท (เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๐) : บส.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  คืนเงินค่า        
มัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๓,๘๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๑๐/๒๕๖๐)  
ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือ
ขอให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๒๔  เรื่อง  ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  คืนเงินค่า
มัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๓,๘๐๐ บาท (เลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เมื่อมีการเยียวยา ในส่วนของเรื่องร้องเรียน 
ก็เห็นชอบที่จะยุติได้ และการมีหนังสือแจ้งก าชับบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะท าให้เกิดการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากขึ้น ดังนั้น ในส่วน
ของระเบียบวาระเพ่ือทราบที่ ๔.๑๙ ๔.๒๐ และ ๔.๒๑ ที่เป็นการเสนอถอน
เรื่องร้องเรียน ก็เห็นควรด าเนินการในลักษณะเดียวกัน คือให้มีการแจ้งก าชับ
บริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย 

 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีบริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ช่องรายการ ภารตะ 
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ช่องรายการ ภารตะ ให้ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์โพชง (เครื่องดื่มน้ าแอปเปิ้ล 
๓๕% ผสมน้ าสมุนไพรและพฤกษชาติ)  เลขสารบบอาหาร ๗๔-๑-๐๓๕๕๓-๒-๐๐๐๑ 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท มีเดีย
เพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ช่องรายการ ภารตะ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๕  เรื่อง บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ช่องรายการ 
ภารตะ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง  My 

Love FM คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          



๔๐ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง  My Love 
FM คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรตราฮอมดี้ เลขสารบบ
อาหาร ๔๖-๒-๐๒๖๖๐-๒-๐๐๐๑  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระ
ในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดย
การใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริ งหรือ
เกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) 
และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง  
My Love FM คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็น
จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๖  เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง  My Love FM คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๗ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
   รักษ์ถิ่นเรา คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี (ประเภทกิจการ 
   บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล 
   การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
    
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรักษ์ถิ่นเรา คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี  
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 



๔๑ 
 

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงรักษ์ถิ่นเรา คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑       
มีเนื้อหารายการเป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการ
น าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. เนื่องจากการกระท าตามข้อ ๑. เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งหลังจากที่ส านักงาน กสทช. 
มีค าสั่งเตือนให้สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความมั่นคง ผู้รับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง
รักษ์ถ่ินเรา คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ ระงับการออกอากาศโฆษณาที่เข้าข่ายเป็นการหารายได้จากการโฆษณา  
เกินกว่าการโฆษณาเชิงภาพลักษณ์ กรณีจึงเป็นการกระท าความผิดซ้ าครั้งที่ ๒ 
ดังนั้นจึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครอง พักใช้ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงรักษ์ถิ่นเรา 
คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ
ค าสั่ง 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
 วิทยุกระจายเสียงรักษ์ถิ่นเรา คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี  
 (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
 การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงโพธิ์ชัยเรดิโอ  
   คลื่นความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)  
   ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง 
   ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง โพธิ์ชัย เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



๔๒ 
 

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง โพธิ์ชัย เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ซ่ึงออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
มีเนื้อหารายการเป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการ
น าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั ่งเตือนทางปกครองให้สมาคมสมัชชามวลชน 
เพื่อความมั่นคง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โพธิ์ชัย เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 โพธิ์ชัยเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการ 
 สาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
 ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ :  ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ข้าวจี่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.   

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ข้าวจี่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด  
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ข้าวจี่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ได้ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
มีเนื้อหารายการเป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการ
น าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ



๔๓ 
 

สาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองให้สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์
จักรชัยเพ่ือความมั่นคง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ข้าวจี่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๒๙ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
 วิทยุกระจายเสียง ข้าวจี่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
 (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
 การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖    
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ทเรดิโอ 

คลื่นความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz จังหวัดสงขลา (ประเภทกิจการทางธุรกิจ เดิม
ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ทเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz จังหวัดสงขลา 
(ประเภทกิจการทางธุรกิจ เดิม ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ)           
ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ        
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
มายฮาร์ทเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz จังหวัดสงขลา (ประเภทกิจการทาง
ธุรกิจ เดิม ประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ) เนื่องจากค าร้องเรียน       
ขาดสาระส าคัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
พร้อมทั้งพยานเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงหรือการ
กระท าดังกล่าว ตามข้อ ๑๐ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาค าขอหรือค าร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  

 



๔๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
 มายฮาร์ทเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz จังหวัดสงขลา (ประเภทกิจการทางธุรกิจ  
 เดิมประกอบกิจการประเภทบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “แฉข่าวเช้า” เม่ือวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
 ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง EFM  คลื่นความถี่  FM ๑๐๔.๕๐ MHz 
 (ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พล.ปตอ. สังกัดกองทัพบก)  
 อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม : ผส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการออกอากาศรายการ “แฉข่าวเช้า” 
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง EFM คลื่นความถี่ 
FM ๑๐๔.๕๐ MHz  (ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พล.ปตอ. 
สังกัดกองทัพบก) อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “แฉข่าวเช้า”      
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง EFM เนื่องจาก 
สถานีวิทยุกระจายเสียง พล.ปตอ. คลื่นความถี่ FM ๑๐๔.๕๐ MHz สังกัด 
กองทัพบก ได้มีกระบวนการในการก ากับดูแลและตักเตือนการออกอากาศของ         
ผู้จัดรายการร่วม (สถานีวิทยุกระจายเสียง EFM คลื่นความถี่ FM ๑๐๔.๕๐ MHz) แล้ว 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที ่๕.๑.๓๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “แฉข่าวเช้า” เมื่อวันที่ 
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง EFM คลื่นความถี่ FM ๑๐๔.๕๐ MHz 
 (ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พล.ปตอ. สังกัดกองทัพบก) อาจมี
 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓๒ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
  คนรักประชาธิปไตย คลื่นความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด อาจมีเนื้อหา 
  ที่ไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักประชาธิปไตย คลื่นความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz 
จงัหวัดร้อยเอ็ด อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักประชาธิปไตย คลื่นความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz       
ได้ออกอากาศรายการ “บอกเล่าข่าวแจ้ง” เมื่อวันที่ ๒๒ วันที่ ๒๙ และวันที่ ๓๐ 



๔๕ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีเนื้อหารายการอันเป็นการส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ 
ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร 
รวมทั้งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ในลักษณะที่เป็นการท าลายความน่าเชื่อถือด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ อันเป็นการขัด
ต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 
และขัดต่อข้อก าหนดในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. 
กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูตะวันแดง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงคนรักประชาธิปไตย คลื่นความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz ประเภท
กิจการทางธุรกิจ ซึ่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้เป็นการกระท าท่ีขัดต่อมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๒. เนื่องจากการกระท าตามข้อ ๑. เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดในบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ระหว่างส านักงาน กสทช. กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูตะวันแดง 
ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและได้ยินยอมให้ส านักงาน กสทช. เพิกถอนใบอนุญาต
หากมีการละเมิดข้อก าหนดตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม 
เมื่อพิจารณาการชี้แจงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูตะวันแดง ซึ่งยินยอมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขการออกอากาศด้วยการถอดถอนรายการ “บอกเล่าข่าวแจ้ง” 
ออกจากผังรายการ เพ่ือไม่ให้มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนบันทึกข้อตกลง  
(MOU) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช.   
มีหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครอง พักใช้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักประชาธิปไตย คลื่นความถี่ 
๑๐๒.๕๐ MHz ประเภทกิจการทางธุรกิจ เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบค าสั่ง เพ่ือให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูตะวันแดง ได้ปรับปรุงแก้ไขผังรายการ
และเนื้อหารายการ ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามข้อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๖๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๒ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักประชาธิปไตย คลื่นความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz 
จงัหวัดร้อยเอ็ด อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 

 



๔๖ 
 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า หากเมื่อใดที่มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจาก    
การเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  MOU จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ต่อไปอีกหรือไม่ 
หรือผู้รับใบอนุญาตจะพากันขอยกเลิกหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ในการออก
ค าสั่งโดยอ้าง MOU ก็คงจะท าไม่ได้แล้ว ขอฝากให้ส านักงาน กสทช. พิจารณา  

     
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศรายการ “คนช่างคุย” เม่ือวันที ่

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก 
ช่อง ๑๓ สยามไทย อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการตรวจสอบการออกอากาศ
รายการ “คนช่างคุย” เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่อง ๑๓ สยามไทย อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ้งบริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด เพ่ือขอความร่วมมือให้ปรับปรุงการ
ออกอากาศรายการ “คนช่างคุย” ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่    
แบบบอกรับสมาชิก ช่อง ๑๓ สยามไทย ให้มีการใช้ค าพูดที่เหมาะสมต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที ่๕.๑.๓๓ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศรายการ “คนช่างคุย” 
 เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
 แบบบอกรับสมาชิก ช่อง ๑๓ สยามไทย อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓๔ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข่าวมาคุย” เม่ือวันที่ ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV 
อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข่าวมาคุย” 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เนื่องจาก 
ไม่เป็นเนื้อหาทีข่ัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 

 



๔๗ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข่าวมาคุย” 
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่อง 
PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๕ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ล่าความจริง ในช่วง

ปักธงเลือกตั้ง” เม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดนิ
ในระบบดิจิตอล ช่อง Nation TV (ช่อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เอ็นบีซี เน๊กซ์ วิชั่น จ ากัด 
ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง Nation TV (ช่อง ๒๒) เพ่ือขอความร่วมมือให้ระมัดระวังในการ
น าเสนอเนื้อหารายการให้มีความเหมาะสม ไม่ให้มีลักษณะเป็นการต้องห้ามไม่ให้
ออกอากาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๕ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ล่าความจริง ในช่วงปักธงเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  ช่อง Nation TV (ช่อง ๒๒)  อาจมี
เนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๖ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกทั่วไทย”  เม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน 

๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง NOW (ช่อง ๒๖) 
อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกทั่วไทย”     
เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
ช่อง NOW (ช่อง ๒๖) เนื่องจากไม่เป็นเนื้อหาที่ขัดต่อมาตรา ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

 



๔๘ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๖ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เจาะลึกทั่วไทย”  
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง NOW (ช่อง ๒๖) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓๗ :  การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

บริษัท บ้านโป่งแมส มีเดีย จ ากัด  สถานีแมสมีเดีย  รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๑  
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง :  ปส.๑  
 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช.  กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้      
๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีแมสมีเดีย  

รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๑ แก่บริษัท บ้านโป่งแมส มีเดีย จ ากัด  โดยให้มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งตักเตือนบริษัท บ้านโป่งแมส 
มีเดีย จ ากัด เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการออกอากาศของสถานีแมส 
มีเดีย  รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๑ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ  ตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และ        
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าอีก จะพิจารณาการก าหนดโทษ  
ทางปกครองในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

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

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
    วาระที่ ๕.๑.๓๗  เรื่อง การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงของบริษัท บา้นโป่งแมส มีเดยี จ ากัด  สถานแีมสมีเดีย รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๑๒๑  ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

  ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒     
                                   ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓๗ ดังนี ้

 “ ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตาม
วาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่
สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ อีกทั้งในกรณีนี้
พบว่ามีการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุจึ งเป็นการ
ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 



๔๙ 
 

จึงเห็นควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีกเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราบัญญัติงอค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้” 

๓. กสทช. ประวิทย์ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๒๙๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
      ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระท่ี ๕.๑.๓๗ ดังนี้ 

“ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
จริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้
มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดกฎหมาย
และเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช่นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๘ : ขอขยายระยะเวลาการพิจารณารา่งประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่องแนวทางการ

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต (ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ) :  ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาการรวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับ
อนุญาต ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่ระยะเวลาตามข้อ ๙ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. 
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้สิ้นสุดลง (ขยายถึงวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒) 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
  วาระที่ ๕.๑.๓๘  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างประกาศ ส านักงาน กสทช. 

เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต (ภายหลังการ 
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ) 

 



๕๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๙ :  แนวทางการออกอากาศ และการยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการในห้วงงาน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก : ปส.๒  

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑.๑ รับทราบแนวทางการออกอากาศในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
๑.๒ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง             

ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์   ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต  ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือทราบแนวทางการออกอากาศในห้วงงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

๑.๓  อนุญาตให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์  ตามข้อ ๑๔  และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสยีงหรือ
โทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๖  ในห้วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

๒. เห็นชอบก าหนดให้รายการที่ออกอากาศในช่วงวันที่ ๓ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
สามารถน ามาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีได้ในสัดส่วน ๒ เท่าของ
เวลาการออกอากาศ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
  วาระที่ ๕.๑.๓๙  เรื่อง แนวทางการออกอากาศ และการยกเว้นการแจ้งเปลีย่นแปลงผัง

รายการในหว้งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๐ : การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ

สถานีวิทยุโทรทัศน์ของพรรคการเมือง : ปส.๒ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องขอความร่วมมือแจ้ง           
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุน
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 



๕๑ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
  วาระที่ ๕.๑.๔๐  เรื่อง การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

และสถานีวิทยุโทรทัศน์ของพรรคการเมือง 
  
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๔๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต  น าเข้า  จ าหนา่ย

หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้
รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) : มส.  นส. ปส.๓  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการด าเนินการต่อ

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย 
หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้
รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ฉบับที่ ๒)  ทั้งนี้ ให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณา
ลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ผลิต น าเข้า จ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) 

  ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดให้ต้องมีการขอรับใบอนุญาตทั้ง
ในขั้นตอนการมีไว้เพ่ือจ าหน่ายและในขั้นตอนการจ าหน่าย ควรออกใบอนุญาตใน
ลักษณะพ่วงไปด้วยกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ซึ่งเลขาธิการ กสทช. รับที่จะ
น าไปด าเนินการในทางปฏิบัติให้เป็นเช่นนั้น 

 



๕๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๒ :  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๗๙/๒๕๖๒ ระหว่างบรษิัท อสมท จ ากัด  
(ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 
และเลขาธกิาร กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๗๙/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท 

อสมท จ ากัด  (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒) และเลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการมอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ 

หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๗๙/๒๕๖๒ ตามที่ส านักงาน 

กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๒  เรื่อง การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่  ๒๗๙/๒๕๖๒  ระหวา่ง
บริษัท อสมท จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒) และเลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)   

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๔๓ : ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการ

เป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม : มส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็น

การทั่วไปผ่านดาวเทียม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถ
ใช้ใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้แทนใบส าคัญรับเงิน เพ่ือประกอบค าขอรับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย Must Carry เป็นรายเดือน ส าหรับปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒) โดยเมื่อได้รับเงินแล้ว
ให้น าเงินไปช าระภายใน ๕ วันท าการ ทั้งนี้ หากกรมประชาสัมพันธ์และ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ด าเนินการช าระค่าใช้จ่าย Must Carry 
แล้ว ให้น าส่งใบส าคัญรับเงิน (ตัวจริง) แก่ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ช าระเงิน 

๒. อนุมัติในหลักการ ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลมีความประสงค์ที่จะขอก าหนดแนวทางในการรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย Must Carry แตกต่างจากท่ี กสทช. ก าหนดตามมติที่ประชุม กสทช. 



๕๓ 
 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ให้ส านักงาน กสทช. 
พิจารณาตามความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๓  เรื่อง  ขอทบทวนแนวทางการสนบัสนุนค่าใช้จา่ยในการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๔ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ 
สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ โดยอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป จ านวน ๒๙ นิติบุคคล 
รวม ๖๐ สถานี โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปี เท่ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ์ที่ 
กสทช. ก าหนด 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๔   เรื่อง  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาต
มากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ประวิทย์ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔๔ ดังนี ้
“ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 



๕๔ 
 

โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเป็นการทั่วไป” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๕ : การขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ 

รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๙๙ kHZ และ ๑๔๒๒ kHZ : ปส.๓  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 
๙๙๙ kHZ  ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียง จากที่ตั้งเดิม          
กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
ละติจูด ๑๓.๗๗๔๒๕๐ องศาเหนือ   ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๑๓๐๖ องศาตะวันออก               
ไปที่ตั้งใหม ่ ณ  กรมทหารสื่อสารที่ ๑  ค่ายก าแพงเพชรอัครโยธิน   อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร  ละติจูด ๑๓.๖๖๐๑๖๘ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๒๘๙๙๙๙ 
องศาตะวันออก  โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดดังนี้ 

 ๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอ.เอ็ม. 
 ๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๑.๓ ก าลังเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์ 
 ๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๗๕ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน  

๑.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง  ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่แจ้งจด
ทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication Bureau : BR) 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. 
คลื่นความถี่ ๙๙๙ kHZ  จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการ
แพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

๑.๖ กองทัพบกในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. 
คลื่นความถี่ ๙๙๙ kHZ  เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ สถานที่ตั้งใหม่ จะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมในการได้รับฟังข่าวสาร โดยก าหนด
ระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
หากพบผลกระทบให้รายงานต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือการก าหนด
มาตรการเพิ่มเติมต่อไป 



๕๕ 
 

๑.๗ กองทัพบกต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทัง้ประกาศอ่ืน  
ทีเ่กี่ยวข้อง 

๒.  อนุมัติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี ่
๑๔๒๒ kHZ ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียง จากที่ตั้งเดิม  
กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
ละติจูด  ๑๓.๗๗๔๒๕๐ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๑๓๐๖ องศาตะวันออก 
ไปที่ตั้งใหม ่ณ สถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก อ าเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรปราการ  ละติจูด ๑๓.๕๒๐๓๓๔ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๖๕๒๙๗๒ 
องศาตะวันออก  โดยให้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนดดังนี้ 

 ๒.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอ.เอ็ม. 
 ๒.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๒.๓ ก าลังเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์ 
 ๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๗๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน  

๒.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง  ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่แจ้งจด
ทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication Bureau : BR) 
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. 
คลื่นความถี ่๑๔๒๒ kHZ  จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการ
แพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

๒.๖ กองทัพบกในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. 
คลื่ นความถี่  ๑๔๒๒  kHZ  เมื่ อด าเนิ นการออกอากาศ ณ สถานที่                     
ตั้งใหม ่จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมในการได้รับฟัง
ข่าวสาร โดยก าหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให้รายงานต่อส านักงาน 
กสทช. เพื่อการก าหนดมาตรการเพิ่มเติมต่อไป 

๒.๗ กองทัพบกต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้งประกาศอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๕   เรื่อง  การขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของกองทัพบก สถานวีิทยุกระจายเสียง
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๙๙ kHZ และ ๑๔๒๒ kHZ                  

 



๕๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๖ : การลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ (นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ) : มส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ให้นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ พ้นจากการด ารงต าแหน่งอนุกรรมการฯ ทุกคณะใน 
กสทช. ทั้งนี ้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๔๖   เรื่อง  การลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ (นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    :  เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นตน้  : มท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้รับอุทธรณ์          
ตามหนังสือลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ของนายกนิษฐกันต์ ศรีสุวรรณภัทร ไว้พิจารณา และให้ยืน
ตามค าสั่งเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือส านักงาน กสทช. ที่ สทช. ๕๐๑๓/๒๙๒๔๗.๑๓ 
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑  เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตพนักงาน
วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด หรือเงื่อนไข

เกี่ยวกับการให้บริการแบบสัญญาบริการโทรศัพท์/Broadband Internet 
ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : มท. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ )  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ            
โดยเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการ
แบบสัญญาบริการโทรศัพท์/Broadband Internet ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)  ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๕ วรรคสองของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ



๕๗ 
 

สัญญาการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผล
การพิจารณาดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ทราบด้วย 

  อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ลงมติสงวนความเห็นแตกต่าง
จากมติท่ีประชุม ในประเด็นของแบบสัญญาข้อ ๑๔) ที่ก าหนดในกรณีผู้ใช้บริการ
โต้แย้งเรื่องความถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นค าขอ
ตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการโดยต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นข้อก าหนด
เงื่อนไขที่เกินกว่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดเอาไว้ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ก าหนดให้
ผู้ใช้บริการต้องยื่นค าขอเป็นหนังสือเพ่ือตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการนั้นถือเป็น
การสร้างภาระและเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้น ในส่วน
ของแบบสัญญาข้อ ๑๘ กรณีสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ/หรือค่าติดตั้ง
ในวันสมัครใช้บริการนั้น มีข้อสังเกตว่า หากผู้ให้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
แรกเข้า/ค่าติดตั้งจากผู้ใช้บริการในราคาสูง โดยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง    
ก็จะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ เนื่องจากแม้โดยทั่วไปจะมีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ แต่ก็เป็นส่วนที่ถูกใช้เป็นเงื่อนไขก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าใน
การใช้บริการ โดยที่หากมีการยกเลิกสัญญาก่อน ผู้ ใช้บริการจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมในส่วนเหล่านี้ ดังนั้นจึงเห็นควรมีการก ากับดูแลในเรื่องอัตรา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าติดตั้งนี้ด้วย 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด 
หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการแบบสัญญาบริการโทรศัพท์/Broadband 
Internet ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : การพิจารณาบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 

ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน จ านวน ๓ ราย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผลการพิจารณาบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือน ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ฟีล เทเลคอม 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  และระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท โอ โมไบล์ 
จ ากัด และข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ฟีล 
เทเลคอม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับ 
บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด   



๕๘ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาและให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจ
ตามผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดส่งส าเนาบันทึกความเข้าใจฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขให้ส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณา และให้เปิดเผยส าเนาบันทึกความเข้าใจและส าเนา
ข้อตกลงต่อทา้ยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว รวมทั้งเอกสารแนบท้าย เป็นการทั่วไป 
ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๑ และ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖  

            
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การพิจารณาบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน จ านวน ๓ ราย  ตามประกาศ  กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ :  ขอให้ยกเลิกข้อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน  ๘๙๐-๘๙๕/๙๓๕-๙๔๐ MHz  
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  :  มท. คภ.   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งข้อ ๑๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมย่าน  ๘๙๐-๘๙๕/๙๓๕-๙๔๐ MHz  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณาต่อไป 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ขอให้ยกเลิกข้อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน  ๘๙๐-๘๙๕/๙๓๕-
๙๔๐ MHz  ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด 

(มหาชน) : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข้อเสนอการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ



๕๙ 
 

ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ และให้บริษัทฯ ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้       
ตามข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕  เรื่อง ข้อเสนอการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 

  ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติ              
ที่ประชุม ดังนี้ ๑) ตามที่ส านักงาน กสทช. รายงานว่าได้มีการแก้ไขข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายเป็นไปตามความเห็นที่ให้ไว้ในชั้นกลั่นกรองแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ในประเด็นการเพ่ิมเติมอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายฯ ให้ครบถ้วนทั้ง ๔ 
บริการ ได้แก่ MPLS, Wavelength, Dark Fiber และ IPLC รวมทั้งการแก้ไข
เรื่องการระบุให้เอกสารแนบท้ายข้อเสนอการใช้โครงข่าย ตั้งแต่เอกสารแนบ 
๔ - ๗ เป็นเอกสารลับ (Confidential) ซึ่งขัดกับข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ก าหนดว่า เนื้อหาในข้อเสนอการใช้โครงข่ายเป็นเอกสารที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ก็เห็นว่าสามารถเห็นชอบข้อเสนอการใช้โครงข่ายของผู้รับ
ใบอนุญาตรายนี้ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับใบอนุญาต คือ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมขนาดใหญ่ที่มีโครงข่ายครอบคลุม      
ทั่วประเทศ อีกทั้งการให้บริการส่งผลอย่างมีนัยส าคัญของตลาดเข้าถึง
โครงข่ายโทรคมนาคม แต่กระบวนการด าเนินการให้ผู้รับใบอนุญาตจัดท า
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายฯ ของส านักงาน กสทช. ใช้เวลานานกว่า ๓ ปี จึงจะ
สามารถจัดส่งข้อเสนอการใช้โครงข่ายฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ ในการนี้  
จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตรวจสอบการท าสัญญาการใช้
โครงข่ายฯ ระหว่าง บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ กับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน ที่ต้อง
จัดส่งส าเนาสัญญาให้คณะกรรมการพิจารณา ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเร็ว และปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑ - สฟ.แม่สอด ระหว่าง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด : ชท.  

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญาการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑ - สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 



๖๐ 
 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม 
ดังนี้ 
๑) ตามที่ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของ

ผู้รับใบอนุญาตแล้วพบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท าสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมแบบ  DWDM – Wavelength ขนาด ๑๐๐ Gbps กับ 
บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ เพียงรายเดียว และอัตราดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตแล้วนั้น จึงเป็นกรณีที่
ผลการตรวจสอบบ่งชี้ว่า ไม่มีเนื้อหาส่วนใดของสัญญาดังกล่าวที่ขัดหรือแย้ง
กับข้อก าหนดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ และ ๒๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้นจึง
เห็นชอบสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวตามที่
เสนอมาได้ อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กสทช. มิได้แนบเอกสารหลักฐานการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต
ไว้ในเอกสารวาระการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบการใช้
ดุลพินิจแต่อย่างใด ซึ่งต่อไปควรต้องแนบมาด้วย 

๒) จากการตรวจสอบบนเว็บไซต์ของผู้รับใบอนุญาต http://www.egattelecom.com/tsbf/ 
index.php?option =com_content&view=article&id=52) พบว่า ผู้รับใบอนุญาต
มิได้เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นการด าเนินการที่           
ไม่สอดคล้องตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔๗ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น 
เห็นว่าควรต้องก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตเปิดเผยสัญญาดังกล่าว พร้อมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญาอย่างครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑-สฟ.
แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การแสดงช่ือทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ :  ปท. ๑ 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแสดงชื่อทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๕ ราย ได้แก่ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท 

http://www.egattelecom.com/tsbf


๖๑ 
 

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการก ากับดูแลตามเงื่อนไข เพ่ือให้
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ปรับปรุงการแสดงผลส าหรับแพ็คเกจไลน์              
โมบาย ให้สอดคล้องกับชื่อทางการค้าส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด   

๓. เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม กรณีการแสดงชื่อผู้ให้บริการโครงข่ายบนจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม
รายละเอียดที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แก้ไขเงื่อนไข
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายต่อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า 
ใน เมื่ อการก าหนดให้ ผู้ ใ ห้บริ การต้องแสดงชื่ อทางการค้ าบนหน้ าจอ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบว่าก าลังใช้บริการข้าม
โครงข่ายและก าลังใช้บริการของผู้ให้บริการข้ามโครงข่าย (Visited network) 
รายใด ดังนั้นก็สมควรก าหนดให้ต้องแสดงชื่อทางการค้าที่สื่อได้ว่าก าลังใช้บริการ
อยู่บน Visited network ของโครงข่ายใด ซ่ึงในกรณีของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ที่ใช้เครื่องหมายทางการค้าว่า TRUE-H เมื่อมีการใช้บริการ
อยู่บน Visited network ซึ่งคือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) แล้ว
จะมีการแสดงผลเป็น TH 3G+ นั้น อาจยังถือว่าเป็นการแสดงผลที่ไม่ได้สื่อว่า
ก าลังใช้บริการข้ามโครงข่ายอยู่บนโครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคมฯ แต่อย่างใด 
ซ่ึงต่างกับผูใ้ห้บริการรายอ่ืนท่ีพออนุมานได้ว่า A หมายถึง AWN และ T หมายถึง 
TOT ดังนั้น จึงควรให้บริษัท ทรู มูฟ เอชฯ ปรับปรุงการแสดงผลชื่อทางการค้า
กรณีการใช้บริการข้ามโครงข่ายใหม่  โดยให้การแสดงผลดังกล่าวต้องสื่อว่า
ผู้ใช้บริการก าลังใช้บริการข้ามโครงข่ายอยู่บนโครงข่ายใด 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
 วาระที ่๕.๒.๗ เรื่อง การแสดงชื่อทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

        
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อก าหนดด้านวิชาชีพวิศวกรส าหรับผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบในหลักการของ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อก าหนดด้านวิชาชีพวิศวกรส าหรับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ 
ไปด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๖๒ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๘  เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อก าหนดด้านวิชาชีพวิศวกร
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท 

บักส์นอน อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จ ากัด :  ปท.๒ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑. อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/
๕๖/๐๓๓ แก่บริษัท บักส์นอน อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จ ากัด  

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  ด าเนินการศึกษาประเภทและรูปแบบการให้บริการ
รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเส้นแบ่งและขอบเขตให้ชัดเจนว่า
บริการใดเป็นบริการในกิจการโทรคมนาคมที่จะต้องมีการขอรับใบอนุญาต
และจะต้องก ากับดูแล และกิจการใดไม่ต้องก ากับดูแล 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๙  เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
ของบริษัท บักส์นอน อินเตอร์เนชั่นแนล โซลูชั่น จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: การคืนเลขหมายโทรศพัท์แบบสัน้ ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๙ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับคืน         
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๙ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก 
เปรม ติณสูลานนท์  ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓  ธันวาคม ๒๕๖๑  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๐  เรื่อง  การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๙ 
ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : นายสาคร  ดาราจันทร์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบ
ปัญหาขอเงินค่าบริการคืนหลังยกเลิกสัญญา :  รท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยบริษัทฯ มีสิทธิเรียก
เก็บค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขาย จ านวน ๓๒๙ บาท จากผู้ร้องเรียนได้ 



๖๓ 
 

เนื่องจากบริษัทฯ แจ้งว่า ผู้ร้องเรียนมีรายการใช้งานโทรศัพฺท์เคลื่อนที่และ
อินเทอร์เน็ต ตามรายละเอียดการใช้บริการ (CDR)  ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของรอบบิลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ตามข้อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และเป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ความ
ถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวได้ตามข้อ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๑  เรื่อง  นายสาคร  ดาราจนัทร์ ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาขอเงินค่าบริการคืนหลังยกเลิกสัญญา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ และประกาศ  กสทช.  

ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๓ ฉบับ : คภ. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ และประกาศ  กสทช. ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๓ ฉบับ 
และผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

     ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ 
กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ ๑๐ กิกะเฮิรตซ์  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่
วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ ๑๓ กิกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีร่วมกันระหว่างกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมกับ
กิจการประจ าที่ และกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) 
ทั้งนี้ ให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก่อน
น าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๒  เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ  กิจการประจ าที่ 
และประกาศ  กสทช. ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๓ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ของบริษัท จัสเทล 

เน็ทเวิร์ค จ ากัด : ชท.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ ของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค 



๖๔ 
 

จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้
ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๒.๑๓   เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๑ ของบริษัท จัสเทล เนท็เวิร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร       
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๓๕๑ แก่บริษัท เอฟดับบลิวดี 
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ้วนต่อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๔  เรื่อง  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม  ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย

โทรคมนาคม ประเภทเลขหมายแสดงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network 
Code : MNC) เพื่อให้บริการ 4G LTE บนคลื่นความถี่ ๒๑๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
และ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร          
เลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ประเภท             
เลขหมายแสดงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Code : MNC)  เพ่ิมเติม
จ านวน ๑ เลขหมาย ได้แก่ หมายเลข ๑๗  ให้แก่บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพ่ือ
ให้บริการเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนคลื่นความถี่ ๒๑๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  
และ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)    

 



๖๕ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๕  เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ส าหรับงานด้าน
เทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม  ประเภทเลขหมายแสดงเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Network Code : MNC) เพ่ือให้บริการ 4G LTE บนคลื่นความถ่ี ๒๑๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ ๒๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)   

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้           
๑. อนุมัติให้บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด เพ่ิมจุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

จ านวน ๒ จุด  ส าหรบับริการวงจรเช่าสว่นบุคคลระหว่างประเทศ  (International 
Private Leased Circuit : IPLC) และบริการวงจรเสมือนส่วนบุคคลระหว่างประเทศ 
(International IP-VPN) ภายใตใ้บอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
เลขที่ ๓ก/๕๒/๐๐๓  

๒. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๒/๐๐๓  ในส่วนของรูปแบบโครงสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม 
รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration)  สถานที่ตั้งและ
จุดเชื่อมต่อ แผนธุรกิจ และสมมติฐานด้านรายจ่าย  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๒.๑๖  เรื่อง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓    : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ 

ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษา
และวิจัยในการจัดท าแบบจ าลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ 
The Intelligent Innovative Mixed Use Senior  District :  ทบ.  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑. เห็นชอบโครงการศึกษาและวิจัยในการจัดท าแบบจ าลองการสร้างต้นแบบ
เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior 
District  (IIMSD) โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ านวย



๖๖ 
 

ความสะดวก เพ่ือรองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้พิการและผู้ สูงอายุ รหัส
โครงการ B๒-๐๐๒/๒-๒-๖๑ หน่วยงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนา
เศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERDF) จ านวนเงิน ๔,๓๖๗,๘๐๐ บาท  ทั้งนี้ โดยให้
ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปตรวจสอบข้อเสนอโครงการ
ตามมติที่ประชุม ข้อ ๒ โดยน าข้อเสนอที่เห็นว่ามีประโยชน์ไปเจรจาเพ่ิมเติม
เงื่อนไขเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ๒. ไม่เห็นชอบข้อเสนอโครงการศึกษาและวิจัยในการจัดท าแบบจ าลองการสร้าง
ต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use 
Senior District (IIMSD) โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ             
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค จ านวน ๕ ราย  วงเงิน
จ านวน ๒๔,๔๗๒,๕๔๑.๘๐ บาท ดังนี้ 

   ๒.๑ โครงการต้นแบบเมืองอัจฉริยะส าหรับผู้สูงวัยและผู้พิการในประเทศไทย   
                                    หน่วยงาน DEVHUB แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐ บาท 
   ๒.๒ โครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะยุคใหม่ส าหรับวิถีชีวิตของสังคมผู้พิการ  
                 และผู้สูงอายุ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยี 
                                 ไทย-ญี่ปุ่น งบประมาณ ๔,๙๙๙,๐๔๐ บาท  
         ๒.๓ โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดท าแบบจ าลองการสร้างต้นแบบเมือง   
                                 นวัตกรรมอัจฉริยะ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
                                 งบประมาณ ๔,๔๙๒,๙๓๐ บาท 
  ๒.๔ โครงการ Remote Vital Sign Monitoring หน่วยงาน บริษัท ปันฝันปัน ยิ้ม จ ากัด   
                                 งบประมาณ ๔,๙๘๐,๕๗๑.๘๐ บาท 

  ๒.๕ โครงการต้นแบบเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ต าบลชมภู อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน ศูนย์บริการ
เพ่ือคนพิการเทศบาลต าบลชมพู งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๒) : 
โครงการศึกษาและวิจัยในการจัดท าแบบจ าลองการสร้างต้นแบบเมืองนวัตกรรม
อัจฉริยะ The Intelligent Innovative Mixed Use Senior District   

   
 
 
 
 



๖๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการวิจัย
และพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร :  ทบ.    

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร ของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จ านวนเงิน ๑๒,๐๑๔,๙๒๓.๐๐ บาท   
๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  

ประเภทที ่๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าป ี๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน 
๒ โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๔๔๖,๖๔๐.๐๐ บาท ดังนี้ 

 ๒.๑ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จ านวนเงิน ๑๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๒.๒ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร  หน่วยงาน บริษัท   
อีพีซี โซลูชั่น จ ากัด  จ านวนเงิน ๑๗,๔๙๖,๖๔๐.๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๓.๒  เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการวิจยั
และพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบสายสื่อสาร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ 

ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการพัฒนา
ศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล :  ทบ.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย

ศรีนคริทรวิโรฒ จ านวนเงิน  ๘,๑๖๐,๐๗๘.๔๑ บาท 
๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๒) จ านวน 
๓ โครงการ จ านวนเงินรวม ๑๙,๔๒๐,๘๑๔.๐๐ บาท ดังนี้ 

   ๒.๑ โครงการพัฒนาชุดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์  
โดยใช้เทคโนโลยีบนสมารต์โฟนและการประยุกต์ใช้ Machine to Machine 
Communication ส าหรับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวนเงิน ๔,๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท 



๖๘ 
 

 ๒.๒ โครงการพัฒนาศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงาน  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จ านวนเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒.๓ โครงการจัดสร้างสื่อสารเรียนรู้ดิจิทัล (e-learning website) ส าหรับศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หน่วยงาน บริษัท 
เดอะเวลธ์สเปซ จ ากัด จ านวนเงิน ๕,๑๑๔,๘๑๔.๐๐ บาท  

   
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๒) : โครงการ
พัฒนาศูนย์กลางเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล   

  ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตเรื่องการเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
การยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและ

มีภูมิคุ้มกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้ตกเป็น
ผู้เสียหายในการหลอกลวงทุกรูปแบบ : ทบ.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการสร้างความตระหนัก
รู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายในการหลอกลวงทุกรูปแบบ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ ตามมาตรา ๕๒(๑) 
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง  ในมิติการเข้าถึงด้านข้อมูลข่าวสาร และ
มาตรา ๕๒(๒) ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ 
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ๖๗,๘๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท โดยให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ด าเนินการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของส่วนราชการ
หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายในโครงการให้น าส่งคืนกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ  โดยก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑. ให้เพ่ิมเติมตัวชี้วัดจ านวนการเข้าชมรายการผ่านช่องทางสื่อออนไลน์จากเดิม 
“รวมการเข้าชมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๒๐,๐๐๐ ครั้ง” เป็น “จ านวนเฉลี่ยยอด
ผู้ชมไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อตอน” ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด ในการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กัน
เงินงบประมาณร้อยละ ๕ ของเงินงบประมาณที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
หากไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายจะไม่จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้ 



๖๙ 
 

  ๒. ค่าออกอากาศเบิกจ่ายตามจริง โดยให้มีสัญญาและเอกสารในใบแจ้งหนี้ของ
ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลที่เรียกเก็บมาประกอบการเบิกจ่าย 

  ๓. การประเมินผลควรก าหนดกรอบให้สามารถวัดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้อย่างชัดเจน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งประเมินผลช่องทางที่สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่สุดด้วย 

   อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่ง
ให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างความ
ตระหนักรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายในการหลอกลวงทุกรูปแบบ  

๒. กสทช. ประวิทย์ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๐๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๓.๔ ดังนี ้
“1.ตามที่มีการเสนอว่าโครงการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ ตาม

มาตรา ๕๒(๒) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อ เห็นว่าควรมี
การใส่ถ้อยความหลัก “รู้เท่าทันสื่อ” ไว้ในชื่อโครงการด้วย มิใช่มีเพียง 
“รู้เท่าทันมิจฉาชีพ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าโครงการที่จะขอหรือได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ ควรมีความเกี่ยวข้องกับสื่อตามขอบเขตที่
กฎหมายก าหนด 

2. ในอนาคต ทางส านักงาน กสทช. และทางคณะกรรมการกองทุนฯ ควรมี
การพิจารณาก าหนดแผนและกรอบเงินสนับสนุนเอาไว้ล่วงหน้า ว่าในแต่
ละปีจะจัดสรรทุนให้กับโครงการประเภทไหนบ้าง ตอบวัตถุประสงค์ตาม
กฎหมายในข้อใด ในสัดส่วนเท่าไร เพ่ือให้เกิดสมดุลในการให้ทุนและก่อ
ประโยชน์หลากหลาย และเพ่ือไม่ให้ทุนกระจุกอยู่ที่โครงการประเภทใด
หรือวัตถุประสงค์ใดมากเกินไป ไม่เช่นนั้นจะท าให้การพิจารณาจัดสรรถูก
ก าหนดโดยค าขอเป็นรายโครงการในแต่ละเรื่อง และท้ายที่สุดส่งผลให้
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนบางประเภทหรือบางวัตถุประสงค์มีมาก
เกินไป ขณะที่บางวัตถุประสงค์หดหรือหายไป 

3. เนื่องจากโครงการนี้มีระดับของงบประมาณค่อนข้างสูง ในขณะที่ที่ผ่านมา 
ทางกองทุนฯ ก็ให้การสนับสนุนโครงการในลักษณะของการผลิตเนื้อหา
รายการออกอากาศทางทีวีดิจิตอลมามากพอสมควร ดังนั้นหาก
เปรียบเทียบในแง่ของวงเงินงบประมาณที่สนับสนุนแล้วมิได้มีความ
แตกต่างอย่างก้าวกระโดดจนเกินไป ก็จะมีความสมเหตุสมผลและสมดุล 

4. โครงการยังมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องคุณภาพของผลงาน โดยเฉพาะเมื่อ
ขนาดของโครงการก าหนดจะผลิตเนื้อหาถึง ๕๒ ตอน ในระยะเวลา
ยาวนานประมาณ ๑ ปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับละครต่างประเทศที่ปกติจะ



๗๐ 
 

มีประมาณ 12 ตอนเท่านั้น ขณะที่ละครไทยโดยทั่วไปก็ยาวเพียง 12 – 
15 ตอน ดังนั้นปริมาณตอนที่มากและระยะเวลาที่ยาวนานนี้จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ในกรณีที่ไม่สามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจหรือได้รับความนิยม 
ทั้งนี้ จึงฝากพิจารณาให้มีการประเมินคุณภาพรายการในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ ตั้งแต่ต้น เช่น อาจประเมินหลังผลิตแล้ว ๑๓ ตอน (ร้อยละ ๒๕) 
เพ่ือให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพรายการได้ เพราะส าหรับการ
ก าหนดเงื่อนไขเรื่องการกันเงินงบประมาณร้อยละ ๕ เอาไว้ส าหรับที่จะไม่
จ่ายให้ในกรณีไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น เป็นเพียง
มาตรการ ณ ปลายทางที่อาจไม่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการยกระดับ
คุณภาพรายการได้จริง อีกทั้งยังมีความไม่มั่นคงแน่นอนว่า เมื่อถึงเวลานั้น
จะสามารถด าเนินมาตรการดังกล่าวได้หรือไม่ 

5. ในกรณีที่กรรมการกองทุนฯ มีข้อเสนอว่า หากรายการเป็นที่นิยม (เรตติ้งดี)  
ก็ควรให้ช่องน าไปออกอากาศฟรี มีค าถามที่ตามมาคือเรื่องของการโฆษณา 
ซึ่งหากก่อให้เกิดรายได้จะเป็นรายได้ของใคร รวมทั้งเรื่องของการโฆษณา
องค์กร ไม่ว่าจะเป็น กสทช. หรือกองทุนฯ จะมีพ้ืนที่ให้แค่ไหนอย่างไร 
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะมีการตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น 

6. ตัวชี้วัดที่ดีของโครงการนี้คือข้อ 11.5 ที่ว่า “จ านวนคดีที่มีความเกี่ยวข้อง
กับรายการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนคดีดังกล่าวก่อนการ
ออกอากาศรายการ” ซึ่งควรจะให้ความส าคัญในการประเมิน เพราะหาก
ตัวชี้วัดนี้สามารถบรรลุผลได้ก็นับได้ว่าก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมและ
ประชาชนอย่างแท้จริง และควรที่จะให้การสนับสนุนต่อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการพฒันารูปแบบที่เหมาะสม

ของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ หน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม : ทบ.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ หน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๘,๘๒๐,๘๕๐.๐๐ บาท  ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๒๔ เดือน ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้กรมราชทัณฑ์ ต้องบริหารงบประมาณที่ได้รับ
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบที่ทางราชการก าหนด และกรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และหากปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายต่ ากว่ากรอบวงเงินที่ก าหนด ให้น าส่งคืนกองทุน



๗๑ 
 

วิจัยและพัฒนาฯ โดยใช้จ่ายจาก “บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๔.๑  เรื่อง การพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุน :  โครงการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ หน่วยงาน  
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

  ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า การใช้ค าว่า “โทรเวชกรรม” เป็นสิ่งที่ดี ให้
ความรู้สึกถึงประโยชน์เทคโนโลยีในลักษณะจับต้องได้และตอบสนองความ
จ าเป็นของชีวิต จึงขอฝากให้ส านักงาน กสทช. ไปศึกษาเพ่ิมเติมว่าจุดไหนของ
สังคมที่เทคโนโลยียังเข้าไม่ถึง ส าหรับกรณีของเรือนจ านี้เมื่อได้ด าเนินการไป
แล้วพบว่ามปีระโยชน์ ก็ควรจะต้องมีการขยายผลออกไป เพ่ือท าให้ประชาชน
ไดร้ับประโยชน์และรู้สึกได้รับคุณค่าจาก กสทช. ด้วยเทคโนโลยีที่หายตัวไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่

ย่าน ๗๐๐ MHz  มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และ
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย่าน ๗๐๐ MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน
ความถี่  ๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ : คณะอนุกรรมการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ  ปส.๒  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz มาตรการ
ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๗๐๐ MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – 
IMT) ย่านความถี่  ๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ์ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะออกไป ทั้งนี้ให้ส านักงาน กสทช.น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาใน
การประชุมครั้งต่อไป  

 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.       

 

                


