
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห+องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

_______________________________ 
 
ผู+เข+าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๕. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู+ไม�เข+าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ ติดภารกิจไปต5างประเทศ 
 
ผู+เข+าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ+าหน+าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส5วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส5วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส5วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก5งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 



๒ 

 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

 
ผู+ช้ีแจง 
๑. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๒. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๓. นางนุสรา  หนาแน5น ผู�อํานวยการสํานักโครงข5ายพ้ืนฐานการใช�และเชื่อมต5อโครงข5าย 
๔. นายศุภกาญจน!  บุญจันทร! วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการส5วน 

สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๕. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุทธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๖. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร!และ

การงบประมาณ 
๗. นางสาวเนติมา  คงแคล�ว นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง 
๘. นางสาววิรมณ  ดาวดวง นิติกรปฏิบัติการระดับต�น สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล5าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

๑. เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. 
ประวิทย! และเลขาธิการ กสทช. เข�าร5วมพิธีการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย5าน ๙๐๐ MHz งวดท่ี ๓ จากบริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เปMนจํานวนเงิน ๔,๓๐๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ณ ห�องรับรอง ชั้น ๑ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. ซ่ึงบริษัทฯ ได�ชําระ
เงินประมูลงวดท่ี ๑ และงวดท่ี ๒ ไปแล�วเม่ือปP ๒๕๕๙ และปP ๒๕๖๑ ตามลําดับ 
โดยเงินท่ีได�รับนี้จะจัดส5งกระทรวงการคลังเพ่ือนําเข�าเปMนรายได�ของรัฐต5อไป 

๒. เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปMนประธานในพิธีเปFดอาคาร
สํานักงาน กสทช. เขต ๑๔ (ปราจีนบุรี) อย5างเปMนทางการ ซ่ึงมีท่ีต้ังอยู5 ท่ี 
ตําบลหน�าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใน   
๔ จังหวัด ได�แก5 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดสระแก�ว โดยสํานักงาน กสทช. เขต ๑๔ ได�เปFดทําการมาแล�วต้ังแต5
วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑   

 



๓ 

 

๓. เม่ือวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ร5วมเปFดงานแสดงนิทรรศการ
และงานเสวนา “5G ปลุกไทยท่ี 1 อาเซียน” ซ่ึงมีรัฐมนตรีว5าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ กสทช. เปMนผู�บรรยายพิเศษ 
ก5อนการเสวนา โดยงานดังกล5าวจัดข้ึน ณ ห�องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ซึ่งเปMนสถานที่ที่ใช�ทดลองทดสอบ 5G มีการจัด
นิทรรศการจากบริษัทผู�ให�บริการโทรคมนาคมและบริษัทผู�ผลิตอุปกรณ!
โทรคมนาคมชั้นนําของประเทศไทย การแสดงวิสัยทัศน!ของผู�บริหารระดับสูง
จากบริษัทท่ีให�บริการโทรคมนาคม การเสวนาเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G รวมท้ัง 
มี Show Cased ต5างๆ ท่ีได�มีการพัฒนาข้ึนมาในห�วงเวลาท่ีผ5านมา ซ่ึงได�รับ
ความสนใจจากประชาชนท่ัวไป และสื่อมวลชน งานนี้นับเปMนอีกก�าวหนึ่งท่ีทําให�
ประชาชนท่ัวไปได�เข�าใจและได�ทราบถึงความก�าวหน�าของนวัตกรรม 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ท้ังนี้ โดยให�ปรับแก�ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดตามเอกสารบันทึกของ กสทช. ประวิทย!ฯ 
ท่ี สทช. ๑๐๐๖/๒๙๕ – ๓๐๑ ลงวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน  

๑๑ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� 
(ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ   

ศีลพิพัฒน! ประจําเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ท5าน ได�แก5 
นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข ดร. เชิดชัย ขันธ!นะภา และนายไพรัช วรปาณิ ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว5าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช5วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
รศ. ประเสริฐฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : ผลการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. : 

ปบ. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
กสทช. ตามมติท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห5งชาติ ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๖๒ เปMนพิเศษ 
เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๕ ด�าน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. นายณภัทร  วินิจฉัยกุล  ด�านกิจการกระจายเสียง 
๒. นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ  ด�านกิจการโทรทัศน! 
๓. พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว!  ด�านกิจการโทรคมนาคม  
๔. นายพันธ!ศักด์ิ  จันทร!ปeญญา  ด�านการคุ�มครองผู�บริโภค  
๕. นายไพโรจน!  โพธิไสย ด�านการส5งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ 
  ประชาชน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและ

แก+ไขปBญหาการรบกวนวิทยุการบิน ปD พ.ศ. ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
วิศวกรรมฯ ทส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม

และแก�ไขปeญหาการรบกวนวิทยุการบิน ต้ังแต5เดือนมกราคม–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการแต5งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และ
การจ5ายค5าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ประจําปD ๒๕๖๑ : จท.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 
ประจําปP ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานการมอบอํานาจช�วงให+ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด+านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ คดี : มท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจช5วงให�ดําเนินคดีต5อศาลปกครองในด�าน

กิจการโทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ คดี ท้ังนี้ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลการทดสอบการใช+งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให+

เปล่ียนแปลงการใช+งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๖ สถานี) : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๖ สถานี และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลใน
ระบบฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี 
๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือแจ�งให�สถานีทราบต5อไป    
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปHนของ

ตนเอง ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๒ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม5มีโครงข5าย

เปMนของตนเอง ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๒ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การขออนุญาตใช+งานเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๗ 
ของกรมประชาสัมพันธ� สําหรับภารกิจประชาสัมพันธ�งานพระราชพิธี      
บรมราชาภิเษก : จท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ!ใช�งานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

หมายเลข ๑๒๕๗ สําหรับภารกิจประชาสัมพันธ!งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ท้ังนี้ ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การเปล่ียนแปลงผู+อํานวยการสถานีของผู+ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ลานนาเรดิโอ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด ลําพูนลําปาง 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักสิ่งแวดล�อม โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด วัสดุปรับปรุง

ดินยอดดอย  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนแหลมสิงห! โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด แหลมสิงห! เรดิโอ  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง G FM. โดยบริษัท จีมีเดีย อินเวนทีฟ จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การเปล่ียนแปลงผู+อํานวยการสถานีของผู+ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๙ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๙ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก5น โดยมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองภูเขียว โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     

ราชวิทยาลัย  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนา โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนเมืองน5าน โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด สกลวัฒน! มีเดีย กรุ7ป  
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร! โฮมเวฟ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด สตาร! โฮมเวฟ 



๗ 

 

๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง สทิงพระ เรดิโอ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด วัชระวรพงศ! 
(๒๐๑๔) 

๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง เรด เรดิโอ (Red Radio) โดยสหกรณ!นครลานนาเดินรถ จํากัด 
๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง โพนพิสัย โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด โพนพิสัย พีอาร!โปรโมชั่น 
๙. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนตําบลเขาทอง โดยกลุ5มคนวิทยุชุมชนตําบลเขาทอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การแจ+งเหตุกรณีการให+บริการโทรทัศน�ขัดข+อง ช�องรายการ โมโน พลัส 

(MONO PLUS) ของบริษัท โมโน โปรดักช่ัน จํากัด : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเหตุกรณีการให�บริการโทรทัศน!ขัดข�อง ช5องรายการ โมโน พลัส 

(MONO PLUS) ของบริษัท โมโน โปรดักชั่น จํากัด เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
ช5วงเวลาประมาณ ๐๘.๕๓ – ๐๙.๔๖ น. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอฝากสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว5ากรณีนี้

จะต�องเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาอนุญาตหรือเพ่ือทราบ เพราะในกฎหมายท่ีอ�างข�อ ๓.๑ 
ระบุข�อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดว5า เว�นแต5ได�รับอนุญาต
จากกรรมการ แต5บังเอิญมีแนวปฏิบัติท่ี กสท. กําหนดไว� ซ่ึงไม5แน5ใจว5าแนวทางนี้
สุดท�ายต�องนําเสนอ กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุญาตตามประกาศข�อ ๑๔ (๖) อีกหรือไม5 
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะไปดําเนินการตรวจสอบ 

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

ด+านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู+ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๒ สถานี) (ข+อมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒) : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) โดยกําหนดให�มีระยะเวลา
การทดลองประกอบกิจการ ๑ ปP นับต้ังแต5วันท่ี กสทช. มีมติ  



๘ 

 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง (๒ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๖๒ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปeญหาการกํากับดูแลกลุ5ม 
ผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก 
เพ่ือให�สามารถบรรลุเปqาหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๒๒ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปMนจะต�องมีการ
ประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ อ งการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปMนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต5ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปMนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส5วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว5าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปMนการต5ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปeญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการเปMนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินการยื่นคําขอไม5เปMนไปตามข�อกําหนด ดังเช5นท้ังสองสถานีนี้” 

 
 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห+างหุ+นส�วนจํากัด ปRอปปูล�าร� 
มีเดีย อินเตอร�เนช่ันแนล จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�รับอุทธรณ!ของห�างหุ�นส5วนจํากัด ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนล 

กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Wow FM รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๖ เนื่องจาก
ห�างหุ�นส5วนจํากัด ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนล ได�ใช�สิทธิยื่นอุทธรณ!
คําสั่งทางปกครองเปMนหนังสือต5อเจ�าหน�าท่ีภายในระยะเวลา ๑๕ วันทันทีท่ี
พฤติการณ!ท่ีจําเปMนได�สิ้นสุดลง ท้ังนี้ ตามมาตรา ๔๔ ประกอบมาตรา ๖๖ แห5ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข�อกล5าวอ�าง
ของห�างหุ�นส5วนจํากัด ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนล มีเหตุผลท่ีสามารถ
รับฟeงได� ตามมาตรา ๔๖ แห5งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. เห็นชอบให�รับคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบการต5ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการของห�างหุ�นส5วนจํากัด ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนล 
กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Wow FM รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๖ ไว�พิจารณา 

๓. อนุมัติให�ต5ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก5     
ห�างหุ�นส5วนจํากัด ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนล จํานวน ๓ สถานี โดยให�มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปPเท5ากัน นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากคําขอ
และเอกสารประกอบการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วน
ตามท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนด 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น ในประเด็นการต5ออายุ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว5า ผมได�แสดงความเห็นย้ํา 
มาหลายครั้งแล�วว5า จําเปMนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปMนเพียงมาตรการชั่วคราว
ท่ีถูกใช�มาเปMนระยะเวลานาน โดยมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ 
อย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ี
กฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปMนการเฉพาะว5าต�องทําด�วย
วิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปMนการ
ต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปeญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปeญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการ
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 



๑๐ 

 

อนึ่งในรายของห�างหุ�นส5วนจํากัด ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนลนี้ มีข�อสังเกต
ด�วยว5า ในกระบวนการพิจารณาต้ังแต5ปP พ.ศ. ๒๕๕๙ ได�มีการการส5งเรื่องกลับไป 
๑ สถานี แต5มิได�มีการนําเสนอกรณีท่ีเหลืออีก ๒ สถานีให�คณะกรรมการพิจารณา 
ทําให�เรื่องท้ังหมดท้ัง ๓ สถานีคงค�างการพิจารณาข�ามมาหลายปP ดังนั้นจึงขอฝาก
พิจารณาแนวปฏิบัติให�มีการแยกเรื่องท่ีไม5มีปeญหาเข�าสู5การพิจารณาโดยเร็ว   
เพ่ือไม5ให�เกิดการค�างข�ามปPเช5นนี้อีก 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาต5ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ปrอปปูล5าร! มีเดีย อินเตอร!เนชั่นแนล จํานวน ๓ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

บริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร�คาร� จํากัด สถานีวีไอพี มีเดีย (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๙๕) 
: ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ต5ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท 

วีไอพีปรีดาซุปเปอร!คาร! จํากัด สถานีวีไอพี มีเดีย รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๙๕ 
โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ 
เนื่องจากปรากฏประวัติการฝuาฝvนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ในเรื่องการ
ฝuาฝvนออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานี ด�วยเหตุท่ีอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง และการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารฝuาฝvน
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�มี
หนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง เพ่ือให�บริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร!คาร! จํากัด 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงเปMนกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
ตลอดจนเง่ือนไขแนบท�ายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง      
ในโอกาสต5อไปให�ถูกต�องตามที่กําหนด ทั้งนี้ หากพบการกระทําผิดซํ้าอีก    
จะพิจารณากําหนดโทษทางปกครองในลําดับชั้นท่ีสูงข้ึนต5อไป 

 
 



๑๑ 

 

๓. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย ในกรณีท่ีมีการตรวจพบการฝuาฝvน
ออกอากาศของสถานีวีไอพี มีเดีย รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๙๕ ภายหลังจากท่ี
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาต5ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของบริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร!คาร! จํากัด สถานีวีไอพี มีเดีย 
(รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๙๕) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๖๒ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปeญหาการกํากับดูแลกลุ5ม 
ผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได� อีกท้ังในกรณีนี้พบว5ามีการฝuาฝvนออกอากาศในขณะท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุจึงเปMนการออกอากาศโดยไม5ได�รับอนุญาต รวมถึงมีการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาแล�วว5าเปMนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง
เปMนกรณีท่ีขัดต5อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการโดยตรง จึงเห็นควรกํากับ
ดูแลด�วยความเฉียบขาดไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเปqาหมาย
ตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมกําหนดได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๒๓ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปMนจะต�องมีการ
ประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ อ งการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปMนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต5ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปMนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส5วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว5าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปMนการต5ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปeญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท



๑๒ 

 

บริการทางธุรกิจ ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการเปMนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินการผิดกฎหมายดังเช5นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

มูลนิธิสว�างจิตนครปฐม สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสว�างจิตนครปฐม    
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๐๔ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสว5างจิต

นครปฐม รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๐๔ ของมูลนิธิสว5างจิตนครปฐม โดยให�มีระยะเวลา
การทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติ
การออกอากาศขัดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ 

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�มี
หนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง ให�มูลนิธิสว5างจิตนครปฐมดําเนินการ
แก�ไขปรับปรุงการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสว5างจิตนครปฐม 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๐๔ ให�ถูกต�องตามกฎหมายและเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ ท้ังนี้ หากพบการกระทําผิดซํ้าอีกจะพิจารณากําหนดโทษ 
ทางปกครองในลําดับชั้นท่ีสูงข้ึนต5อไป 

๓. เห็นชอบกําหนดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการเพ่ิมเติม โดยให�มูลนิธิ 
สว5างจิตนครปฐมดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามข�อมูลท่ีได�รับอนุมัติตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ให�ถูกต�องครบถ�วนภายใน ๓๐ วัน 
นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิสว5างจิตนครปฐม สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิ
สว5างจิตนครปฐม รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๐๔ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 



๑๓ 

 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๖๒ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปeญหาการกํากับดูแลกลุ5ม 
ผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได� อีกท้ังในกรณีนี้พบว5ามีการฝuาฝvนออกอากาศในขณะท่ีใบอนุญาต
สิ้นอายุจึงเปMนการออกอากาศโดยไม5ได�รับอนุญาต ซ่ึงเปMนกรณีท่ีขัดต5อเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการโดยตรง จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด 
ไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเปqาหมายตามท่ีพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๒๔ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“๑. ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�ย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปMนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปMนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต5ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปMนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส5วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว5าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปMนการต5ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปeญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการเปMนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินการผิดกฎหมายดังเช5นกรณีนี้  

๒. ในเชิงกระบวนการอนุญาตท่ีให�เริ่มนับ ต้ังแต5 กสทช. มีมติ โดยมีเง่ือนไข
ให�ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ภายใน ๓๐ วัน กรณีหากไม5มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล5าวจะก5อให�เกิด
ภาระในการต�องพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม5 จึงเห็นควรพิจารณา
แนวทางกําหนดให�การอนุญาตมีผล เม่ือมีการดําเนินการตามเง่ือนไข อาจจะ
เหมาะสมมากกว5าหรือไม5” 

 
 
 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : พิจารณาคําร+องขอขยายระยะเวลาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการตามประกาศ กสทช. ว�าด+วยหลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงของห+างหุ+นส�วนจํากัด คล่ืนโลกเกษตร สถานีวิทยุ
วิสาหกิจอําเภอดอยหล�อ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๗๑ : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการของห�างหุ�นส5วนจํากัด คลื่นโลกเกษตร สถานีวิทยุวิสาหกิจ
อําเภอดอยหล5อ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๗๑ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห5งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด คลื่นโลกเกษตร ดําเนินการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ 
พร�อมชําระค5าดําเนินการและเงินเพ่ิมเปMนจํานวนสองเดือน อันเนื่องมาจากการ
ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการล5าช�า โดยคํานวณเงินเพ่ิมตามอัตราท่ีกําหนด
ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ให�
ห�างหุ�นส5วนจํากัด คลื่นโลกเกษตร ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต5
ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากฝuาฝvนไม5ดําเนินการให�ถูกต�องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว5าไม5ประสงค!จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต5อไป 
และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลง
ทันที นับแต5วันท่ีครบกําหนดการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล5าว 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว5าด�วยหลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส5วนจํากัด 
คลื่นโลกเกษตร สถานีวิทยุวิสาหกิจอําเภอดอยหล5อ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๗๑ 



๑๕ 

 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๖๒ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปeญหาการกํากับดูแลกลุ5ม 
ผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาต  
จะสิ้นสุดลงได� อีกท้ังในกรณีนี้พบว5ามีการออกอากาศโดยแพร5คลื่นแปลกปลอม
และแพร5คลื่นรบกวนวิทยุการบิน เนื่องจากไม5สามารถปฏิบัติได�ตามประกาศ
หลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�องได�อย5างเคร5งครัด จึงเห็นว5าควรกํากับดูแลด�วยความ
เฉียบขาดไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเปqาหมายตามท่ี
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
กําหนด” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๒๕ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“๑. ผมยืนยันความเห็นตามท่ีได�ย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปMนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปMนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต5ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปMนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส5วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว5าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปMนการต5ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปeญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการเปMนการท่ัวไป แม�แต5ในกรณีท่ีมีการ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตล5าช�าดังเช5นรายนี้  

๒. ขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบข�อเสนอในข�อ ๒.๔ ท่ีระบุว5า
กรณีนี้มิใช5การขอต5ออายุใบอนุญาต แต5เปMนการขอรับใบอนุญาตใหม5 ซ่ึงไม5ตรงกับ
คําขอของสถานี ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะดําเนินการต5อไป” 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาคําร+องขอขยายระยะเวลาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการตามประกาศ กสทช. ว�าด+วยหลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงของห+างหุ+นส�วนจํากัด ทิพย�เนตร น�าน สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงงาช+างดําเรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๒๐๘ : ปส.๑ 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการของห�างหุ�นส5วนจํากัด ทิพย!เนตร น5าน สถานีวิทยุกระจายเสียง
งาช�างดําเรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๒๐๘ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห5งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒. ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด ทิพย!เนตร น5าน ดําเนินการในเรื่องต5างๆ ดังนี้ 
๒.๑ ยื่นแบบแสดงความประสงค!ขอออกอากาศ (MOU) ตามหลักเกณฑ!ใน

ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ 

๒.๒ ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการและชําระค5าดําเนินการตามอัตราท่ีกําหนด
ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้ 
ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด ทิพย!เนตร น5าน แสดงหลักฐานการยื่นแบบแสดง
ความประสงค!ขอออกอากาศ (MOU) ตามข�อ ๒.๑ ประกอบการยื่นคําขอฯ 
และดําเนินการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให�ถูกต�องครบถ�วน
ตามท่ีกําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และภาคผนวก ก แนบท�าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนึ่ง ในการดําเนินการดังกล5าวข�างต�น ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด ทิพย!เนตร น5าน 
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต5ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
หากฝuาฝvนไม5ดําเนินการให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว5าไม5ประสงค!
จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต5อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  



๑๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันที นับแต5
วันท่ีครบกําหนดการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล5าว 

๓. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๒.๒ ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอเปMนการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดภายหลังกระบวนการ
พิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานีและความถ่ีแล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล5าช�าตามนัยของกฎหมาย 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว5าด�วยหลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ทิพย!เนตร น5าน สถานีวิทยุกระจายเสียงงาช�างดําเรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๒๐๘ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๖๒ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปeญหาการกํากับดูแลกลุ5ม 
ผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได� อีกท้ังความล5าช�าในการยื่นคําขอทดลองฯ ในกรณีนี้เกิดจากผู�ทดลอง
ประกอบกิจการเอง โดยกรณีแรกมีสาเหตุจากการยื่นต5ออายุการทดลองฯ โดยท่ี
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตไม5ครบถ�วน เปMนเหตุให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีส5งคืนคําขอฯ และผู�ทดลองประกอบกิจการทอดเวลาไปกว5า ๒ ปP ๕ เดือน 
จึงได�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม5อีกครั้ง และอีกกรณีหนึ่งมีสาเหตุจากผู�ทดลอง
ประกอบกิจการดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี โดยทอดเวลาไปกว5า ๑ ปP 
๗ เดือน จึงยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหม5อีกครั้ง กรณีเช5นนี้จึงเห็นควรกํากับดูแล
ด�วยความเฉียบขาดไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเปqาหมาย
ตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมกําหนดได�” 

 
 
 
 



๑๘ 

 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“๑. ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�ย้ํามาหลายครั้งแล�วว5า จําเปMนจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปMนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต5ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปMนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส5วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว5าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเปMนการต5ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปeญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการเปMนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการ
ดําเนินการผิดกฎหมายดังเช5นกรณีเหล5านี้  

๒. กรณีให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมจะต�องมีประกาศให�อํานาจและ
รองรับอย5างชัดเจน มิเช5นนั้นจะเปMนปeญหาการเลือกปฏิบัติท่ีไม5เปMนธรรมได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การสนับสนุนผู+ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความพร+อม และ
สนับสนุนผู+ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
: ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนการดําเนินงานและกรอบวงเงินการสนับสนุนผู�ประกอบกิจการ

กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การส5งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดกรอบวงเงิน
สนับสนุนฯ จํานวนท้ังสิ้น ๕,๒๒๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ หลักเกณฑ!และวิธีการ
สนับสนุนให�เปMนไปตามท่ีประกาศกําหนด  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําผลการพิจารณาตามข�อ ๑. เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงิน
ตามความจําเปMนและเหมาะสมต5อไป 

 



๑๙ 

 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตฝากให�สํานักงาน กสทช. ลองประเมินว5า    
เงินสนับสนุนฯ จํานวนดังกล5าวเพียงพอหรือไม5 เนื่องจากเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ท่ีจะให�กับแต5ละสถานีนั้น ส5วนใหญ5เปMนส5วนของค5าธรรมเนียมและค5าใช�จ5ายในการ
ทดสอบมาตรฐานตามประกาศ กสทช. เท5านั้น ดังนั้นในอนาคตควรจะพิจารณา
ว5ามีค5าใช�จ5ายท่ีจําเปMนอ่ืนๆ อีกหรือไม5 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ! 
การส5งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตว5า ขอให�ระบุ
ชัดเจนว5าใช�เงิน USO ของด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให+บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุVป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ

โทรทัศน� ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ MIRROR 
CHANNEL : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม5ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ 
MIRROR CHANNEL แก5บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ7ป จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปPนับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ7ป จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ 
MIRROR CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให+บริษัท บลู สกาย แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการฟ̂าวันใหม� (FAH 
WON MAI) : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



๒๐ 

 

๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและผู�อํานวยการสถานีของ
บริษัท บลู สกาย แชนเนล จํากัด  

๒. อนุญาตให�บริษัท บลู สกาย แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ช5องรายการ ฟqาวันใหม5 (FAH WON MAI) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปP นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท บลู สกาย แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ ฟqาวันใหม5 
(FAH WON MAI) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : เพิกถอนใบอนุญาตกรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปD รอบบัญชีปD 

๒๕๖๐ ของบริษัท ตงเหมิน เทเลวิช่ัน จํากัด : ปส.๒ นส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!    
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ตงเหมิน 
เทเลวิชั่น จํากัด ช5องรายการ MG TV ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0679–56 
ท้ังนี้ นับต้ังแต5วันท่ี กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตกรณีไม5ชําระค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปP 
รอบบัญชีปP ๒๕๖๐ ของบริษัท ตงเหมิน เทเลวิชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพ่ือให+บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ ของบริษัท 
เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ท้ังนี้ นับแต5วันท่ี ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒ เปMนต�นไป 



๒๑ 

 

๒. ให�บริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค5าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการโครงข5ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!    
เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
ของบริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�เพ่ือให+บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ ของบริษัท    
จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการ 
ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ท้ังนี้ นับแต5วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปMนต�นไป 

๒. ให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค5าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการโครงข5ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : ข+อร+องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข�าวมาคุย” เม่ือวันท่ี ๗ 

มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE TV 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข5าวมาคุย” 
เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทางช5องรายการโทรทัศน! 
ที่ไม5ใช�คลื่นความถี่ ช5อง PEACE TV เนื่องจากไม5เปMนเนื้อหาที่ขัดต5อประกาศ  
คณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



๒๒ 

 

เรื่อง การให�ความร5วมมือต5อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห5งชาติ และ
การเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารต5อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข5าวมาคุย” 
เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ช5อง 
PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ข+อร+องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” เม่ือวันท่ี ๗ 

มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง 
VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” 
เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช5อง VOICE TV (ช5อง ๒๑) เนื่องจากไม5เปMนเนื้อหาท่ีขัดต5อมาตรา ๓๗ แห5ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง การให�ความร5วมมือต5อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห5งชาติ 
และการเผยแพร5ข�อมูลข5าวสารต5อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบแห5งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห5งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “The Daily Dose” 
เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช5อง VOICE TV (ช5อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : ข+อร+องเรียนกรณีขอให+ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เนช่ันคนข�าวเข+ม” 

เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง Nation TV (ช�อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



๒๓ 

 

๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“เนชั่นคนข5าวเข�ม” เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง Nation TV (ช5อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 
เนื่องจากเนื้อหารายการ “เนชั่นคนข5าวเข�ม” เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง Nation TV (ช5อง ๒๒) 
ไม5เปMนเนื้อหาท่ีขัดต5อมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 
เพ่ือขอความร5วมมือให�ใช�ถ�อยคําท่ีถูกต�อง เหมาะสม สุภาพ ในการออกอากาศ
รายการต5างๆ ทางช5อง Nation TV (ช5อง ๒๒) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“เนชั่นคนข5าวเข�ม” เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง Nation TV (ช5อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ไทยรัฐเจาะประเด็น” 

เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�องไทยรัฐทีวี (ช�อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
รายการ “ไทยรัฐเจาะประเด็น” เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งบริษัท ทริปเปFล วี บรอดคาสท! จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) เพ่ือขอความร5วมมือให�    
ใช�ความระมัดระวังในการออกอากาศ โดยให�หลีกเลี่ยงการออกอากาศซํ้าภาพท่ีมี
ความรุนแรงและอาจส5งผลกระทบต5อผู�ชม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอาจเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบได� รวมท้ังให�ใช�เทคนิคพิเศษเพ่ือลดความรุนแรงด�วยการ   
ลดความชัดเจนของภาพ (Blur) เพ่ือให�มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ไทยรัฐเจาะประเด็น” เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 



๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ไทยรัฐนิวส�โชว�” 
เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�องไทยรัฐทีวี (ช�อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ 
รายการ “ไทยรัฐนิวส!โชว!” เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งบริษัท ทริปเปFล วี บรอดคาสท! จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) เพ่ือขอความร5วมมือให�ใช�
ความระมัดระวังในการออกอากาศ โดยให�หลีกเลี่ยงการออกอากาศซํ้าภาพท่ี   
ทําให�เกิดความสะเทือนใจแก5ผู�ชม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ไทยรัฐนิวส!โชว!” เม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : ข+อร+องเรียนกรณีขอให+ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ บมจ. อสมท. 

จังหวัดนครศรีธรรมราช คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๔.๕ MHz อาจนําเสนอข+อมูล
ข�าวสารไม�ถูกต+อง : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามคําร�องเรียน กรณีขอให�ตรวจสอบการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คลื่นความถ่ี FM ๑๐๔.๕ MHz อาจนําเสนอข�อมูลข5าวสารไม5ถูกต�อง เนื่องจาก 
คําร�องเรียนดังกล5าวไม5มีมูลเหตุอันควรเชื่อได�ว5าผู�ถูกร�องเรียนกระทําการตามท่ีถูก
ร�องเรียน ท้ังนี้ ให�แจ�งผู�ร�องเรียนทราบถึงสถานะการประกอบกิจการของบริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ 
บมจ. อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช คลื่นความถ่ี FM ๑๐๔.๕ MHz อาจนําเสนอ
ข�อมูลข5าวสารไม5ถูกต�อง 

 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : ข+อร+องเรียนขอให+ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เศรษฐกิจพอเพียง คล่ืนความถ่ี FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดร+อยเอ็ด อาจมีเนื้อหา
ไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเศรษฐกิจพอเพียง คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัด
ร�อยเอ็ด อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม เนื่องจากขาดข�อเท็จจริงหรือการกระทําท่ีเปMน
เหตุแห5งการร�องเรียน ตามข�อ ๑๐ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข้ันตอน
และระยะเวลาแล�วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร�องเรียนด�านกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงเศรษฐกิจพอเพียง คลื่นความถ่ี FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดร�อยเอ็ด
 อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฮิบเอฟเอ็ม คล่ืนความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
จังหวัดพิจิตร ไม�เปHนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงฮิบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๐.๐๐ MHz เปMนระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแต5วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงฮิบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี ๙๐.๐๐ MHz จังหวัดพิจิตร ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีเนื้อหารายการเปMนการโฆษณา 
หารายได�และเปMนการโฆษณาเกินกว5าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท 
และกิจการ ซ่ึงไม5เปMนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต5อภาคผนวก ก ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และเปMนการฝuาฝvน
คําสั่งหลังจากท่ีสํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนให�สมาคมสมัชชาเพ่ือความม่ันคง 
ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ฮิบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๐.๐๐ MHz จังหวัดพิจิตร ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 



๒๖ 

 

ระงับการออกอากาศโฆษณาท่ีเข�าข5ายเปMนการหารายได�จากการโฆษณาเกินกว5า
การโฆษณาเชิงภาพลักษณ! ซ่ึงเปMนการกระทําความผิดซํ้าครั้งท่ี ๒ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จังหวัดพิจิตร ไม5เปMนไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตว5า ขอความร5วมมือ
จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ในเอกสารวาระท่ีเสนอให�พิจารณาเรื่องข�อร�องเรียน ถ�าหากพิจารณา
เห็นว5าควรมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการก็ขอให�ระบุเพ่ิมเติมด�วย
ว5าเนื่องจากเหตุผลอะไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด+านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล�น       

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล�น : คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล5น จํานวน 

๓๑,๔๑๙ ราย เนื่องจากใบอนุญาตพนักงานนักวิทยุสมัครเล5นฉบับเดิม
หมดอายุไปแล�วเปMนระยะเวลาเกินกว5าสองปP นับต้ังแต5วันถัดจากวันท่ี
ใบอนุญาตหมดอายุ โดยพนักงานวิทยุสมัครเล5นนั้นยังไม5ได�ดําเนินการขอรับ
ใบอนุญาตฉบับใหม5และชําระค5าปรับกรณีการยื่นคําขอใบอนุญาตภายหลังจาก
ใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุตามท่ีกําหนด ซ่ึงเปMนไปตามข�อ ๒๙ (๑) และ (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล5น  

๒. อนุมัติในหลักการมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการยกเลิกสัญญาณ
เรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล5นท่ีถูกยกเลิกตามเง่ือนไขในข�อ ๑.  

 
 
 



๒๗ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การพิจารณายกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานนักวิทยุสมัครเล5น 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล5น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การขอจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล�นข้ันกลาง : 

บท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
สมาคมวิทยุสมัครเล5นแห5งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ!ดําเนินการจัดสอบ
เพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล5นข้ันกลาง ในปP ๒๕๖๒ โดยใช�หลักสูตร
และวิธีการท่ีกําหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแล
กิจการวิทยุสมัครเล5น 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การขอจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล5น
ข้ันกลาง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท� 

เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบไม5เต็มกลุ5มกรณีเปMน   
กลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ เพ่ิมเติม จํานวน ๓,๐๐๑,๙๕๗ เลขหมาย ให�แก5
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับ
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท วิน วิน แคปปrตอล จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 
๔ หลัก : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๕๓ ให�แก5บริษัท วิน วิน 
แคปปFตอล จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท วิน วิน แคปปFตอล จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร5งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท วิน วิน แคปปFตอล จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�

สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีในส5วนภูมิภาค จํานวน ๖๓ 
จังหวัด จํานวนท้ังสิ้น ๒๘๒,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เปMนต�นไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขอส5งคืนเลขหมาย
โทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๙ ของบริษัท ออโต+ 

แกลเลอรี่ ซีคอน จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๙ ของบริษัท ออโต� แกลเลอรี่ 
ซีคอน จํากัด ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เปMนต�นไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๙ 
ของบริษัท ออโต� แกลเลอรี่ ซีคอน จํากัด 

 



๒๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙ ของบริษัท 
เจ+าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยกองทุนประกันวินาศภัย (ผู+ชําระบัญชี
ของบริษัทฯ) และการขอยกเว+นค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๑๑๙ : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙ ของบริษัท เจ�าพระยา
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เปMนต�นไป 
โดยกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู�ชําระบัญชีของบริษัท เจ�าพระยาประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) ยังคงมีหน�าท่ีในการชําระค5าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 
๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙ ตามข�อ ๗๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต5อไป    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙ 
ของบริษัท เจ�าพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยกองทุนประกันวินาศภัย   
(ผู�ชําระบัญชีของบริษัทฯ) และการขอยกเว�นค5าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 
๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๙   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ร�างแนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู+ใช+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี ตามร�างประกาศ 

กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข+อมูลผู+ใช+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี 
: จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบร5าง
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ท่ีออกตามร5างประกาศ 
กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ท้ังนี้ โดยให�มีผลนับแต5วันท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บ
ข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี มีผลบังคับใช� 
อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชัยฯ ขอเปFดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส5งให�ในภายหลัง 

 
 
 
 
 



๓๐ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง ร5างแนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
ตามร5างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๖๒ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๘ ดังนี้ 

“ผมขอเปFดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยมีข�อสังเกตเก่ียวกับ
การจัดเก็บข�อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส!โดยการใช�โปรแกรมประยุกต! (Software 
Application) เพ่ือใช�ในการพิสูจน!และยืนยันผู�ใช�บริการด�วยลายนิ้วมือ (Finger 
Print) หรือใบหน�า (Face Recognition) ตามร5างแนวปฏิบัติการลงทะเบียน
ผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีฯ ซ่ึงแอปพลิเคชั่นท่ีสํานักงาน กสทช. ได�จัดทําข้ึน
ก5อนหน�าเพ่ือใช�ยืนยันตัวตนผู�ใช�บริการ หรือแอปพลิเคชั่น “2 แชะ” นั้น มี
ข�อผิดพลาดเกิดข้ึน เนื่องจากในข้ันตอนการลงทะเบียนมีผู�นํารูปถ5ายใบหน�า
ของผู�อ่ืนมาใช�ระบุอัตลักษณ!เพ่ือลงทะเบียนซิมการ!ดและแอปพลิเคชั่นได�
ยอมรับการลงทะเบียน ซ่ึงสะท�อนว5าระบบจดจําใบหน�าของแอปพลิเคชั่นดังกล5าว 
ยังขาดประสิทธิภาพหรือมีความแม5นยําไม5เพียงพอจึงทําให�เกิดข�อผิดพลาดข้ึน 
ประกอบกับข�อมูลจากภาพถ5ายของบัตรประชาชนนั้นมีความละเอียดน�อยเกินกว5า
จะสามารถนํามาใช�สําหรับระบบจดจําใบหน�า (Face Recognition) ได� 

ดังนั้นการจัดทําระบบตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ!ในครั้งนี้จึงต�อง
ระมัดระวังมิให�เกิดข�อผิดพลาดในลักษณะเดียวกันข้ึนอีก และการพัฒนา 
Software สําหรับพิสูจน!และยืนยันผู�ใช�บริการนั้น ต�องม่ันใจว5าความเข�มงวด
ในการตรวจสอบของแอปพลิเคชั่นดังกล5าวไม5มากหรือน�อยจนเกินไป เพราะ
หากมีความเข�มงวดน�อยเกินไป ก็จะทําให�เกิด False Positive กล5าวคือ 
ใบหน�าหรือลายนิ้วมือของผู�ท่ีลงทะเบียนนั้นแท�จริงแล�วไม5ตรงกับฐานข�อมูล 
แต5ระบบยืนยันอัตลักษณ!กลับประมวลผลและระบุว5าถูกต�องตรงกับฐานข�อมูล
เช5นเดียวกับแอปพลิเคชั่น “2 แชะ” ท่ีผ5านมา แต5หากมีความเข�มงวดมากเกินไป 
ก็จะทําให�เกิด False Negative กล5าวคือ ใบหน�าหรือลายนิ้วมือของผู�ท่ี
ลงทะเบียนนั้นแท�จริงแล�วตรงกับฐานข�อมูล แต5ระบบยืนยันอัตลักษณ!ได�
ประมวลผลและระบุว5าไม5ถูกต�องตรงกับฐานข�อมูล ความผิดพลาดท้ังสองแบบ
จะลดลงได�ก็ต5อเม่ือไฟล!รูปภาพท่ีเก็บไว�ในบัตรประชาชนมีความคมชัดมากกว5า
ท่ีเปMนอยู5 แต5เนื่องจากยังไม5มีการปรับปรุงในจุดนี้ ดังนั้นทางเลือกท่ีดีกว5าคือ
การบังคับใช�ระบบสแกนลายนิ้วมือซ่ึงจะมีความแม5นยําสูงกว5าท่ีเปMนอยู5”  

 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บันทึกแนบท+ายสัญญาใช+โครงข�ายโทรคมนาคม เพ่ือให+บริการโทรศัพท� 
เคล่ือนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟ̂ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�าง
บริษัท ทางด�วนและรถไฟฟ̂ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแนบท�ายสัญญาใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เพ่ือให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในโครงการระบบรถไฟฟqามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว5างบริษัท ทางด5วน
และรถไฟฟqากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ โดยให�มีผลถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เท5านั้น  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บันทึกแนบท�ายสัญญาใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เพ่ือให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟqามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว5างบริษัท ทางด5วนและรถไฟฟqากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : สัญญาใช+โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายใน

โครงการระบบรถไฟฟ̂า MRT ระหว�างบริษัท ทางด�วนและรถไฟฟ̂ากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (HSPA) : 
ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
ใช�โครงข5ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบ
รถไฟฟqา MRT ระหว5างบริษัท ทางด5วนและรถไฟฟqากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (HSPA)  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปFดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติท่ีประชุม 
ในประเด็นเรื่องผู�รับใบอนุญาตได�จัดส5งสําเนาสัญญาล5าช�าเกินกว5า ๑๐ วัน นับต้ังแต5
วันท่ีทุกฝuายได�ลงนามในสัญญา ซ่ึงไม5สอดคล�องตามข�อ ๔๗ ประกอบข�อ ๒๘ 
วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. (สํานัก ชท.) จะต�องปรับปรุงการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องและกํากับดูแลการจัดส5งสําเนาสัญญาการใช�โครงข5ายให�
สอดคล�องตามหลักเกณฑ!ท่ีประกาศกําหนด เพ่ือให�การกํากับดูแลกิจการดังกล5าว
เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนด�วย 

 



๓๒ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง สัญญาใช�โครงข5ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการโทรศัพท! เคลื่อนท่ี
ภายในโครงการระบบรถไฟฟqา MRT ระหว5างบริษัท ทางด5วนและรถไฟฟqากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (HSPA) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : สัญญาการใช+ โครงข�ายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ.ขอนแก�น๑–สฟ.

อุบลราชธานี๑ ระหว�างการไฟฟ̂าฝtายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ขอนแก5น๑–สฟ.อุบลราชธานี๑ ระหว5าง
การไฟฟqาฝuายผลิตแห5งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปFดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว5า 
สํานักงาน กสทช. ควรต�องแนบเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเปรียบเทียบ
สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต หรืออย5างน�อยก็สรุป
ข�อมูลผลการเปรียบเทียบดังกล5าว ใส5ไว�ในเอกสารวาระการประชุมด�วย เพ่ือให�
คณะกรรมการสามารถใช�ดุลยพินิจด�วยข�อมูลท่ีครบถ�วน นอกจากนั้น ควรจะต�อง
กําชับให�ผู�รับใบอนุญาตเปFดเผยสัญญาดังกล5าวพร�อมท้ังเอกสารแนบท�ายสัญญา
โดยครบถ�วน เพ่ือให�เปMนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ขอนแก5น๑–
สฟ.อุบลราชธานี๑ ระหว5างการไฟฟqาฝuายผลิตแห5งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : สัญญาการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ.สุราษฎร�ธานี – สฟ.ภูเก็ต๑ 

ระหว�างการไฟฟ̂าฝtายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.สุราษฎร!ธานี–สฟ.ภูเก็ต๑ ระหว5างการไฟฟqา
ฝuายผลิตแห5งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
 
 



๓๓ 

 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปFดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว5า 
สํานักงาน กสทช. ควรต�องแนบเอกสารหลักฐานการตรวจสอบเปรียบเทียบ
สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมของผู�รับใบอนุญาต หรืออย5างน�อยก็สรุป
ข�อมูลผลการเปรียบเทียบดังกล5าว ใส5ไว�ในเอกสารวาระการประชุมด�วย เพ่ือให�
คณะกรรมการสามารถใช�ดุลยพินิจด�วยข�อมูลท่ีครบถ�วน นอกจากนั้น ควรจะต�อง
กําชับให�ผู�รับใบอนุญาตเปFดเผยสัญญาดังกล5าวพร�อมท้ังเอกสารแนบท�ายสัญญา
โดยครบถ�วน เพ่ือให�เปMนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.สุราษฎร!ธานี–
สฟ.ภูเก็ต๑ ระหว5างการไฟฟqาฝuายผลิตแห5งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การใช+คล่ืนความถ่ีและเครื่องวิทยุ

คมนาคมท่ีอนุญาตให+มีการใช+งานเปHนการท่ัวไป และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได+รับยกเว+นไม�ต+องได+รับ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการของร5างประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ 

ได�แก5 ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีอนุญาตให�มีการใช�งานเปMนการท่ัวไป และร5างประกาศ กสทช. เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได�รับการยกเว�นไม5ต�องได�รับ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘   

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟeงความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปMนไปตามมาตรา ๒๘ แห5งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ี
และเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีอนุญาตให�มีการใช�งานเปMนการท่ัวไป และร5างประกาศ 
กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีได�รับยกเว�นไม5ต�อง
ได�รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
 
 



๓๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : พิจารณาอุทธรณ�คําส่ังกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ 
กสทช. กรณีบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ไม�ปฏิบัติตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให+มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม :  
มท. ถท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
รับอุทธรณ!ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไว�พิจารณา และยืน
ตามคําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ตามหนังสือ 
ด5วนท่ีสุด ท่ี สทช ๕๐๑๔/ว๓๑๗๕๘.๐๘ ลงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง พิจารณาอุทธรณ!คําสั่งกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
ของเลขาธิการ กสทช. กรณีบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไม5ปฏิบัติตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาเห็นชอบประมาณการรายรับ โครงสร+างกรอบวงเงินงบประมาณ

รายจ�าย ประจําปD ๒๕๖๓ และกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�าย 
ประจําปD ๒๕๖๓ : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบประมาณการรายรับ ประจําปP ๒๕๖๓ แนวทางท่ี ๒ ประมาณการรายรับ 

ประจําปP ๒๕๖๓ จํานวนเงิน ๙,๐๒๗.๘๘๙ ล�านบาท 
๒. เห็นชอบโครงสร�างกรอบวงเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปP ๒๕๖๓ 

ตามแนวทางท่ี ๒ ดังนี้ 
๒.๑ เงินนําส5งเข�ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร�อยละ ๑๕ 

แนวทางท่ี ๒ จํานวนเงิน ๑,๓๕๔.๑๘๓ ล�านบาท 
๒.๒ รายจ5ายการดําเนินงานท่ีจําเปMน จํานวนเงิน ๒,๔๙๒.๓๔๗ ล�านบาท 
๒.๓ รายจ5ายรายการ/โครงการท่ีผูกพันงบประมาณข�ามปP จํานวนเงิน 

๑,๖๑๒.๘๑๖ ล�านบาท 
๒.๔ งบประมาณรายจ5ายแผนงานโครงการใหม5 งบกลาง และเงินจัดสรรเข�ากองทุนฯ 

จํานวนเงิน ๓,๕๖๘.๕๔๒ ล�านบาท 



๓๕ 

 

๓. เห็นชอบกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปP ๒๕๖๓ ตามแนวทางท่ี ๒ 
โดยกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ิมจากปP ๒๕๖๒ ในอัตราร�อยละ ๕ คิดเปMน
จํานวนเงิน ๕,๕๗๖.๕๕๒ ล�านบาท ท้ังนี้ โดยให�ปรับเพ่ิมจัดสรรงบประมาณ
ให�กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ เพ่ือนําไปสมทบเข�ากองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร�างสรรค!อีก จํานวน ๕๐๐ ล�านบาท โดยแยกรายการงบประมาณนี้
ออกจากงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  

๔. เห็นชอบให�กําหนดรายจ5ายผูกพันข�ามปPงบประมาณ สําหรับงบประมาณท่ีต้ัง
ผูกพันใหม5 ให�อยู5ภายในกรอบวงเงินไม5เกินร�อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ5าย ประจําปP ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบประมาณการรายรับ โครงสร�าง
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ5าย ประจําปP ๒๕๖๓ และกําหนดแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ5าย ประจําปP ๒๕๖๓ 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว5า ขอฝากเลขาธิการ กสทช. ให�สื่อสารกับ
รองเลขาธิการ กสทช. แต5ละสายงาน ในเรื่องการต้ังงบประมาณของสํานักต5างๆ 
ถ�าหากไม5มีความจําเปMนจริงๆ ก็ไม5ควรต้ังงบผูกพันหลายปP  

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว5า ขอให�สํานักงาน กสทช. จัดทําประมาณการ
รายรับรายจ5ายของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ข้ึนมาเปMน
การเฉพาะ ซ่ึงกองทุนฯ มีแหล5งท่ีมาของรายรับจากหลายแห5ง เพ่ือท่ีจะนํามา
พิจารณาว5าจําเปMนจะต�องสนับสนุนงบประมาณเข�าไปเพ่ิมเติมหรือไม5 แต5ก็ควร
ต�องกําหนดกรอบเพดานไว�ด�วย และยึดถือหลักความสมดุลเปMนสําคัญ ท้ังนี้ 
ขอให�พิจารณาประเด็นข�อกฎหมายของกองทุนหมุนเวียนประกอบด�วย  

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต!ปP ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

โดยขอให�สํานักงาน กสทช. แจ�งกําหนดการในรายละเอียดให�กรรมการ กสทช. 
ทุกท5านทราบในโอกาสต5อไป และได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
ในวันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ พร�อมกล5าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และ
กล5าวปFดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 
             
  
 


