
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

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

___________________________ 
 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

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

๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! ติดภารกิจ   
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  
 

๑. นายณภัทร  วินิจฉัยกุล  ประธานกรรมการ 
๒. นายบัณฑิต  ต้ังประเสริฐ  รองประธานกรรมการคนท่ี ๑ 
๓. นายไพโรจน!  โพธิไสย  รองประธานกรรมการคนท่ี ๒ 
๔. พันเอก พีรวัส  พรหมกลัดพะเนาว!  กรรมการและเลขานุการ  
๕. นายพันธศักด์ิ  จันทร!ป:ญญา  กรรมการและโฆษกคณะกรรมการ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก=กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส?วน  
   รักษาการในตําแหน?งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 



๒ 
 

๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส?วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส?วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส?วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก?งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ?มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นายไตรรัตน! วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ! หร?ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.  
๔. นายก?อกิจ  ด?านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๕. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๖. นางสาวอัจฉรา ป:ญยวานิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๗. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการคลัง  
๘. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน?งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน?งผู�อํานวยการ 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข?าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
      และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๙. นางรมิดา  จรินทิพย!พิทักษ! ผู�อํานวยการสํานักส?งเสริมการแข?งขันและกํากับดูแลกันเอง 
  และรักษาการในตําแหน?งผู�อํานวยการสํานักคุ�มครองผู�บริโภค 
 ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๐. นายสุธีระ  พ่ึงธรรม ผู�อํานวยการส?วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
 รักษาการในตําแหน?งผู�อํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ 



๓ 
 

๑๑. นายจักริน  อุทัยสาง ผู�อํานวยการส?วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตาม 
  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑๒. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ  ผู�อํานวยการส?วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู�อํานวยการส?วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข?าย  
  สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม   
๑๔. นายประยุทธ  เตือนขุนทด นิติกรปฏิบัติการระดับสูง   
 สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๕. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
 สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก�ว นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๗. นางสาวเกศสรินทร!  พร�อมมูล นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับสูง สํานักการคลัง  
๑๘. นายรัฐพงศ!  โภคะสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๙. นางสาวสุชารีย!  ช?างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.  
 

ประธาน      กล?าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย กสทช. รศ.ประเสริฐ  
ศีลพิพัฒน! กสทช. ประวิทย! ลี่สถาพรวงศา และเลขาธิการ กสทช. ได�เข�าร?วมพิธีรับมอบเงินจากบริษัท     
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน ๖๐๓,๘๐๖,๘๗๕ บาท ซ่ึงเปOนการชําระรายได�ข้ันตํ่า
จากการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีในช?วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการเปOนการชั่วคราวหลังสิ้นสุดสัญญา
สัมปทานเปOนครั้งแรก บนคลื่นความถ่ีย?าน ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz หลังการเปลี่ยนผ?านจากระบบ
สัญญาสัมปทานไปสู?ระบบใบอนุญาต โดยสํานักงาน กสทช. จะนําเงินจํานวนดังกล?าวส?งกระทรวงการคลัง
เพ่ือเปOนรายได�ของแผ?นดินต?อไป  
             ๒. เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปOนประธานในพิธีสืบสาน
ประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต! ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จัดข้ึน ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ประกอบด�วย  
พิธีสงฆ! พิธีสรงน้ําพระพุทธรูปประจําสํานักงาน พระอังคารพระธรรมวิสุทธิมงคล พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๕     
พระบรมรูปรัชกาลท่ี ๙ และพระรูปพระบรมวงศานุวงศ!ด�านการสื่อสาร โดยในปSนี้ ได�นิมนต!พระเทพประสิทธิมนต! 
เจ�าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร พร�อมด�วยพระสงฆ! รวม ๑๐ รูป มาทําพิธีเจริญพระพุทธมนต! ซ่ึงมีกรรมการ กสทช. 
ผู�บริหาร พนักงาน และลูกจ�าง เข�าร?วมพิธีในวันดังกล?าว 
             ๓. เม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช. 
รองเลขาธิการ กสทช. ผู�บริหาร และพนักงาน สํานักงาน กสทช. ได�ไปร?วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกัน
ดอกไม�หน�าพระฉายาลักษณ! สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ และลงนามถวาย 
พระพรและถวายแจกันดอกไม�หน�าพระรูป พระเจ�าวรวงศ!เธอ พระองค!เจ�าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ! สภากาชาดไทย  



๔ 
 

 ๔. ตามท่ีหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห?งชาติ (คสช.) ได�มีคําสั่งท่ี ๔/๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการแก�ไขป:ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
สําหรับรายละเอียดเลขาธิการ กสทช. จะได�ชี้แจงให�ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงกรรมการ กสทช. ทุกท?านได�
รับทราบว?า ภารกิจในเรื่องนี้เปOนหน�าท่ีรับผิดชอบของเลขาธิการ กสทช.  
              ๕. ตามท่ีสภานิติบัญญัติแห?งชาติ (สนช.) ได�มีมติเห็นชอบให�บุคคลดํารงตําแหน?ง
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห?งชาติ (กตป.) จํานวน ๕ คน ไปแล�วนั้น ทาง กตป. ได�มีการประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีมติให�นายณภัทร วินิจฉัยกุล ทําหน�าท่ีประธาน กตป. 
ซ่ึงในวันนี้ ประธาน กตป. และคณะกรรมการ ได�ขอเข�าพบคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือแนะนําตัวในโอกาส
แรกท่ีเริ่มปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน?ง กตป. และเพ่ือการปฏิบัติงานร?วมกันในอนาคตต?อไป  
 เลขาธิการ กสทช. ได�ขออนุญาตประธาน กสทช. เพ่ือขอให�คณะกรรมการ กตป.   
ได�เข�าแนะนําตัวพร�อมแจ�งแนวทางในการทํางาน ซ่ึงจะได�มีการประสานการทํางานร?วมกันต?อไป   
 ประธาน กตป. (นายณภัทร วินิจฉัยกุล) กรรมการด�านกิจการกระจายเสียง 
ขออนุญาตท่ีประชุมเพ่ือแนะนํากรรมการอีก ๔ ท?าน ได�แก? (๑) นายบัณฑิต ต้ังประเสริฐ กรรมการด�าน
กิจการโทรทัศน! ดํารงตําแหน?งรองประธานคนท่ี ๑ (๒) นายไพโรจน! โพธิไสย กรรมการด�านการส?งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ดํารงตําแหน?งรองประธานคนท่ี ๒ (๓) พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว! 
กรรมการด�านกิจการโทรคมนาคม ดํารงตําแหน?งเลขานุการคณะกรรมการ และ (๔) นายพันธศักด์ิ จันทร!ป:ญญา 
กรรมการด�านการคุ�มครองผู�บริโภค ดํารงตําแหน?งโฆษกคณะกรรมการ โดยได�เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต?วันท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึง กตป. ประสงค!ท่ีจะขอรับทราบแนวคิดยุทธศาสตร!ของคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือจะได�
เข�าใจในการติดตามประเมินผล  
 ประธาน กสทช. ได�กล?าวต�อนรับและแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ กตป. 
ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห?งชาติได�มีมติเห็นชอบให�ดํารงตําแหน?งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ   
สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานได�ชี้แจงว?าในป:จจุบันจะเปOนการติดตามและประเมินผลในส?วนของ
สํานักงาน กสทช. รวมท้ังได�ขอบคุณในเจตนาดีท่ีจะเข�ามาร?วมกันสร�างสรรค! กสทช. ให�ทํางานอย?างมี
คุณภาพมากข้ึน หากสิ่งท่ีคณะกรรมการ กตป. ประสงค!จะรับทราบขอให�ประสานกับเลขาธิการ กสทช. 
เพ่ือท่ีจะได�มอบหมายให�หน?วยงานท่ีเก่ียวข�องไปชี้แจงเรื่องท่ี กสทช. ดําเนินการและสิ่งท่ีคิดจะดําเนินการ
เปOนอย?างไร โดยมีแนวคิดบนหลักกฎหมายหรือหลักความคิดอย?างไรบ�าง   
     
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒  
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : มท. ทท. คท.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต?งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในกรณีท่ีผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการต้ังเสา
โดยไม?ได�รับอนุญาต ยังมีจํานวนค?อนข�างมาก ซ่ึงอาจจะต�องทําความเข�าใจและ
หาทางออก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเป>นของตนเอง 

ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๒ : ปท.๒  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม?มีโครงข?ายเปOน

ของตนเอง ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๒ ประจําเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  

ท่ีไม?มีโครงข?ายเปOนของตนเอง โดยขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ไปตรวจสอบใน
ส?วนวิทยุแท็กซ่ีท่ีใช�คลื่นเดิมว?ายังมีการใช�อยู?หรือไม?/อย?างไร ซ่ึงควรจะต�อง
ดําเนินการให�ถูกต�องตามกฎหมาย เพราะเรื่องวิทยุแท็กซ่ีเดิมท่ีให�ใช�คลื่นนั้นค�างคา 
มาหลายปSแล�ว   

 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ� ช�องรายการ  
 สถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ!        
 ช?องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน!แห?งประเทศไทย จากเดิม นางสุดฤทัย เลิศเกษม  
 เปลี่ยนเปOน นายดุสิต สิงห!คีรี ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต?วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
 แชนแนล จํากัด : ปส.๒  
  
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท     

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การจัดส�งเอกสารข�ายงานดาวเทียม NGSO ของกรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส�
 ทหารอากาศต�อสหภาพโทรคมนาคมระหว�างประเทศ : คภ. 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. กรณีการจัดส?งเอกสารข?ายงาน

ดาวเทียม NGSO ของกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส!ทหารอากาศในนามประเทศไทย  
ให�สหภาพโทรคมนาคมระหว?างประเทศ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท� 
 ไตรมาสท่ี ๑ ประจําปH ๒๕๖๒ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ!นันท! ไตรมาสท่ี ๑ ประจําปS ๒๕๖๒ (ระหว?างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จํานวน ๓ ท?าน ได�แก? นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห! 
พลตรี ชัยณรงค! เชิดชู และนายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทั้งนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว?าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช?วยเลขานุการ
ประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันที่ ๑๒ 
 มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต?ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



๗ 
 

ระหว?างวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นขอต?ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม?ปรากฏประวัติว?ามีการ
ออกอากาศขัดต?อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๕ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๓๑  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน  ๑๑  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๓  สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต?ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว?า ขอยืนยันความเห็นตามท่ี
ได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว?า จําเปOนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
เรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปOนเพียง
มาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปOนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต?ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย?างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปOน
การเฉพาะว?าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต?ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท?ากับเปOนการต?ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควร
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล?าวอย?างจริงจัง โดยสรุปผลดี-
ผลเสีย ป:ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไข
ป:ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันที่ ๒๐ 
 มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต?ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว?างวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นขอต?ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม?ปรากฏประวัติว?ามีการ
ออกอากาศขัดต?อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๓ สถานี      
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๒๙  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน    ๘  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๖  สถานี  

 



๘ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต?ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ว?า ขอยืนยันความเห็นตามท่ี
ได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว?า จําเปOนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
เรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปOนเพียง
มาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปOนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต?ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย?างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปOน
การเฉพาะว?าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต?ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท?ากับเปOนการต?ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควร
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล?าวอย?างจริงจัง โดยสรุปผลดี-
ผลเสีย ป:ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไข
ป:ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)   
 ช�องรายการ MCOT Kids & Family : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ช?องรายการ MCOT Kids & Family จากเดิม นายฤทธิไกร ทองมาลา  เปลี่ยนเปOน    
นายผาติยุทธ ใจสว?าง ท้ังนี้  โดยให�มีผลต้ังแต?วันท่ี ๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของ     
                          กองทัพบก จํานวน ๙ สถานี ภายหลังแก,ไขปรับปรุง : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปS ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก 
จํานวน ๙ สถานี ภายหลังแก�ไขปรับปรุง ดังนี้ 

 ๑. สถานีวิทยุ ททบ. เอฟ.เอ็ม ระบบ FM  ความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz  
 ๒. สถานี ทภ.๒ เอฟ เอ็ม นครพนม ระบบ FM  ความถ่ี ๙๘.๗๕ MHz 
 ๓. สถานี ทภ.๒ เอฟ เอ็ม ร�อยเอ็ด ระบบ FM  ความถ่ี ๙๕.๕๐ MHz 



๙ 
 

 ๔. สถานี รร.จปร. ระบบ FM  ความถ่ี ๘๙.๗๕ MHz 
 ๕. สถานี ทภ.๒ กาฬสินธุ! ระบบ AM  ความถ่ี ๙๔๕ kHz 
 ๖. สถานี ทภ.๒ นครพนม ระบบ AM  ความถ่ี ๑๔๔๐ kHz 
 ๗. สถานี จส.๒ สุราษฎร!ธานี ระบบ AM  ความถ่ี ๑๕๐๓ kHz 
 ๘. สถานี จส.๖ ศรีสะเกษ ระบบ AM  ความถ่ี ๑๔๕๘ kHz 
 ๙. สถานี วปถ.๙ นครสวรรค! ระบบ AM  ความถ่ี ๑๐๘๐ kHz 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปS ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงของกองทัพบก จํานวน ๙ สถานี ภายหลังแก�ไขปรับปรุง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๗ สถานี) : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๗ สถานี)  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยขอยืนยัน
ความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว?า เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูล  
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปOนในส?วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มี
อํานาจอาจไม?มีประเด็น แต?ในส?วนของการเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ 
ตลอดจนท่ีต้ัง อาจเปOนเรื่องท่ีไม?สมควรอนุญาต เนื่องจากเปOนการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
เท?านั้น ซ่ึงการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปOนนโยบายการ
กํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปOนระยะ
เวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส?วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ี      
ท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว?าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมี
การต?ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท?ากับเปOนการต?ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล?าวอย?างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป:ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขป:ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 



๑๐ 
 

หมายเหตุ           ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๗ สถานี) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู,รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๙ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

๑๖ สถานี (เอกสารแนบ ๑) และให�เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓ สถานี 
(เอกสารแนบ ๒) ท้ังนี้ ให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงต้ังแต?วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบ
กิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง   

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให� ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน 
๑๙ สถานี (เอกสารแนบ ๓) และให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม   
ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๑๘ สถานี (เอกสารแนบ ๔) เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง 
พร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู�ทดลอง
ประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๙ สถานี 
(เอกสารแนบ ๓) ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ 
และทําลายหรือจําหน?าย จ?าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก?บุคคลหรือ   
นิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การมี ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต?วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝnาฝoน 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายอย?างเคร?งครัด 

 ๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส?งวิทยุคมนาคม หรือการจําหน?าย จ?าย โอน
เครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก?บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๙ สถานี (เอกสารแนบ ๓) หากพบ 



๑๑ 
 

การกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต?อไป และให�สํานักงาน กสทช. 
ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส?งภาพถ?ายการรื้อถอน
สายอากาศและการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมท้ังอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข?ายสิ่งอํานวยความ
สะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต?อไป 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๙ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาคําร,องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง 

ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว� าด,วยหลักเกณฑ�การกํากับดูแล                               
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย วัน ครีเอช่ัน จํากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๒ : ปส.๑ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุญาตให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการของบริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๒ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห?งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่น  
คําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดให�บริษัทฯ 
ดําเนินการ ดังนี้  

 ๑.๑ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในท่ีตั้งท่ีได�รับอนุญาต  

 ๑.๒ ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการและชําระค?าดําเนินการตามอัตราท่ี
กําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พร�อมทั้งให�บริษัทฯ แสดงหลักฐานการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑.๑ ประกอบการยื่นคําขอฯ 
และดําเนินการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให�ถูกต�องครบถ�วน
ตามท่ีกําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และภาคผนวก ก แนบท�าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อนึ่ง การดําเนินการดังกล?าวข�างต�น ให�บริษัทฯ ดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแต?วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากฝnาฝoน  



๑๒ 
 

ไม?ดําเนินการให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว?าไม?ประสงค!
จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต?อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต?
วันท่ีครบกําหนดการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล?าว    

 ๒. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระเพ่ิมเติมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลา ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอเปOนการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผู�ยื่นคําขอมิได�มีเจตนา
ยื่นคําขอล?าช�าตามนัยของกฎหมาย  

 อนึ่ง กสทช.ประวิทย!ฯ ขอเปJดเผยความเห็นในประเด็นการยกเว�นการชําระเพ่ิมเติม 
ว?า ขอให�ตรวจสอบให�ชัดเจนด�วยว?าเปOนการใช�อํานาจตามกฎหมายใด มาตราใด
หรือข�อใด เนื่องจากตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศฯ ท่ีอ�างถึงนั้น กําหนดให�ต�อง
ชําระเงินเพ่ิมโดยไม?ได�มีข�อยกเว�น 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว?าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับดูแล  
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จํากัด                               
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑ เรดิโอ คลับ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลและการขอพักออกอากาศช่ัวคราว     
                             ของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz      
                             จังหวัดสุพรรณบุรี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้       
 ๑. อนุญาตให�สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz 

จังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส?งและท่ีต้ังสายอากาศ 
และเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี ตามท่ีร�องขอ ท้ังนี้ โดยให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส?งและท่ีตั้งสายอากาศ   

 ๒. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอพักการออกอากาศของมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ 
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz 
เนื่องจากเหตุในการยื่นคําร�องไม?เปOนไปตามหลักเกณฑ!ท่ีประกาศสํานักงาน กสทช.    
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการพักหรือหยุดการให�บริการชั่วคราวของผู�ทดลอง



๑๓ 
 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กําหนด และมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ 
ต�องระงับการออกอากาศสถานีวิทยุฯ ดังกล?าวในระหว?างกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส?งและท่ีตั้งสายอากาศอยู?แล�ว  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชนฯ ระงับการออกอากาศสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต 
ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz ไว�จนกว?ากระบวนการพิจารณาเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี 
ท่ีต้ังเครื่องส?งและท่ีต้ังสายอากาศ และการขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จะแล�วเสร็จ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลและการขอพัก
ออกอากาศชั่วคราว ของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี 
๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,ได,รับอนุญาตของบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด 
 ช�องรายการ FRANCE 24 : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของบริษัท พีเอสไอ สาระดี 

จํากัด ช?องรายการ FRANCE 24   
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด 

ช?องรายการ FRANCE 24 เพ่ือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี โดยเคร?งครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนและผู�ถือหุ�น ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�
คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต?วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของบริษัท พีเอสไอ 
สาระดี จํากัด ช?องรายการ FRANCE 24 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ FRANCE 24 ของบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด     

: ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช?องรายการจาก 
FRANCE 24 เปOนชื่อช?องรายการ PSI สาระดี 1 



๑๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช?องรายการ FRANCE 24 ของบริษัท  
พีเอสไอ สาระดี จํากัด            

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท เมเจอร� เทเลวิช่ัน ไทย จํากัด 
ช�องรายการ Mix Major Channel : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให�บริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม?ใช� 
คลื่นความถ่ี ช?องรายการ Mix Major Channel ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0325-56 
ท้ังนี้ ต้ังแต?วันท่ี ๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ เปOนต�นไป    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด  
เพื่อทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�บริษัทฯ ดําเนินการเกี่ยวกับ
ค?าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ 
ให�แจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต?
วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ช?องรายการ Mix Major Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�

เพ่ือให,บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท เอช26 จํากัด 
ช�องรายการ GOOD TV : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท เอช26 จํากัด 
ช?องรายการ GOOD TV ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0197-57 ตั้งแต?วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉย ไม?ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝnาฝoนข�อ ๑๒ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน! 



๑๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
เอช26 จํากัด ช?องรายการ GOOD TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : พิจารณา (ร�าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 

และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง แนวทางการเปล่ียนแปลงเนื้อหาช�องรายการ
ท่ีได,รับอนุญาต (ภายหลังการรับฟlงความคิดเห็นสาธารณะ) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทํา (ร?าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห?งชาติ เรื่อง แนวทางการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาช?องรายการท่ีได�รับอนุญาต ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปOนไปตามข้ันตอนทางกฎหมาย ก?อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต?อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง พิจารณา (ร?าง) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห?งชาติ เรื่อง แนวทางการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช?องรายการท่ีได�รับอนุญาต (ภายหลังการรับฟ:งความคิดเห็น
สาธารณะ) 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอเพ่ิมเติมการให,บริการส่ิงอํานวยความสะดวกด,านกิจการกระจายเสียง        
 หรือโทรทัศน�ของกรมประชาสัมพันธ� (จํานวน ๑๕ สถานท่ี) : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ!เพ่ิมเติมการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด�านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! จํานวน ๑๕ สถานท่ี เพ่ือรองรับการส?งสัญญาณ
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอลในพ้ืนท่ี 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอเพ่ิมเติมการให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด�าน
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ของกรมประชาสัมพันธ! (จํานวน ๑๕ สถานท่ี) 

 
 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๕/๒๕๖๒ : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! หรือ

เลขาธิการ กสทช. เปOนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  
 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๙๕/๒๕๖๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : กรณีบริษัท เดอะ คอร�เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ เจเจ แชนแนล
 (JJ Channel) โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบ
 ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
          
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น 
ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช?องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) ระงับการกระทําท่ี
เปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ! ไซยาโนเทค ไบโอแอสติน 
(ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) (CYANOTECH BIOASTIN (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)) 
เลขสารบบอาหาร 1๐-๓-๑๒๗๕๐-๑-๐๐๐๙ ผลิตภัณฑ! ไวต�าเซล โกลด! 
(VITACEL GOLD) เลขสารบบอาหาร 1๒-๑-๐๙๔๔๘-๑-๐๑๘๐ และผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร ลาน คอร!ดี้ (Land cordy DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT)  
เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๑-๐๑๐๗ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม?เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑   
แห?งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช?องรายการ เจเจ แชนแนล  
(JJ Channel) ฝnาฝoนหรือไม?ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล?าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปOนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม?ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  



๑๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง กรณีบริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช?องรายการ 
 เจเจ แชนแนล (JJ Channel) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข?ายการกระทําท่ีเปOนการ
 เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!                        
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด คนไทย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนไทย เรดิโอ
 คล่ืนความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม� โฆษณาผลิตภัณฑ�ยาท่ีเข,าข�าย
 การกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
 โทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส?วนจํากัด  
คนไทย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนไทย เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz 
จังหวัดเชียงใหม? ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!ยาน้ํา
สมุนไพรเขากวางอ?อน ตราทวิน G ๔๔๙/๕๓ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม?เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑   
แห?งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส?วนจํากัด คนไทย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง  
คนไทย เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม? ฝnาฝoนหรือไม?ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล?าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม?ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส?วนจํากัด คนไทย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 คนไทย เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม? โฆษณาผลิตภัณฑ!ยา 
 ท่ีเข�าข?ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน!   
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตสนั่นเมือง คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz
 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบริษัท มิวสิคบอกซ� มีเดีย กรุqป จํากัด โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป>นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
          
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท มิวสิคบอกซ! 
มีเดีย กรุ=ป จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตสนั่นเมือง คลื่นความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เบต�าจินส!ซี เลขสารบบอาหาร 1๓-๑-๑๕๘๕๙-๕-๐๒๘๑ ผลิตภัณฑ!    
จิมบานา เลขสารบบอาหาร 1๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-๐๖๑๖ และผลิตภัณฑ!จิมบานา พลัส 
๘๐๐ (ตราซีตรัง) เลขสารบบอาหาร 1๙-๑-๐๕๒๕๗-๕-๐๐๓๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ี
มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล
อันไม?เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑     
แห?งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห?งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท มิวสิคบอกซ! มีเดีย กรุ=ป จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตสนั่นเมือง 
คลื่นความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝnาฝoนหรือไม?ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล?าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม?ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตสนั่นเมือง คลื่นความถ่ี FM 
 ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบริษัท มิวสิคบอกซ! มีเดีย กรุ=ป จํากัด 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข?ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!                         
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท,องถ่ิน เรดิโอปาร�ตี้ ท่ีนี่ประเทศไทย
 คล่ืนความถ่ี FM ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม� โดยบริษัท สุชีราดรากอนโกลด� จํากัด  
 โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําที่เป>นการเอาเปรียบผู,บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
         



๑๙ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท สุชีราดรากอนโกลด! 
จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อคนท�องถิ่น เรดิโอปาร!ตี้ ที่นี่ประเทศไทย   
คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม? ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!กาแฟมารองต! คอฟฟS� โกลด! พลัส เลขสารบบอาหาร 
๕๐-๒-๐๑๐๕๙-๒-๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ!น้ําสมุนไพรรวมไทย-จีน ๒๕ ชนิด ตรา ดรากอนโกลด! 
เลขสารบบอาหาร ๔๐-๒-๐๓๖๕๗-๒-๐๐๒๙ และผลิตภัณฑ!อาหารมารอง ชนิด แคปซูล 
เลขสารบบอาหาร 1๑-๑-๑๑๐๕๔-๑-๐๑๘๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม?เปOนความจริง  
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห?งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห?งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท สุชีราดรากอนโกลด! 
จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อคนท�องถิ่น เรดิโอปาร!ตี้ ที่นี่ประเทศไทย 
คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม? ฝnาฝoนหรือไม?ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล?าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
ทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม?ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท�องถ่ิน เรดิโอปาร!ต้ี 
ที่นี่ประเทศไทย คลื่นความถี่ FM ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม? โดยบริษัท 
สุชีราดรากอนโกลด! จํากัด โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข?ายการกระทําท่ีเปOนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  

                        
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๓/๒๕๖๒ ระหว�างพระครูสุธรรมธีรานุยุต 
 (ธีรศักดิ์ เสาร�ศิริ) ท่ี ๑ นายเรืองศักดิ์ จันทรรักษา ท่ี ๒ นายโอฬาร สิงโตแก,ว ท่ี ๓ 
 และนางเสง่ียม บุญลอย ท่ี ๔ (ผู,ฟtองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟtองคดี) : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! หรือ

เลขาธิการ กสทช. เปOนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  
 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การแก�คําฟ�องคดี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๓๓/๒๕๖๒ ระหว?าง
 พระครูสุธรรมธีรานุยุต (ธีรศักด์ิ เสาร!ศิริ) ท่ี ๑ นายเรืองศักด์ิ จันทรรักษา ท่ี ๒ 
 นายโอฬาร สิงโตแก�ว ท่ี ๓ และนางเสง่ียม บุญลอย ท่ี ๔ (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช. 
 (ผู�ถูกฟ�องคดี)       
              
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ 
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๗ สถานี) : ปส.๑  

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

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

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

 ๒. ไม?อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช.ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยขอยืนยัน
ความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว?า เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปOนในส?วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มี
อํานาจอาจไม?มีประเด็น แต?ในส?วนของการเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ 
ตลอดจนท่ีต้ัง อาจเปOนเรื่องท่ีไม?สมควรอนุญาต เนื่องจากเปOนการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
เท?านั้น ซ่ึงการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปOนนโยบายการ
กํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปOนระยะ
เวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส?วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ี      
ท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว?าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมี
การต?ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท?ากับเปOนการต?ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล?าวอย?างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป:ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขป:ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
 วิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 (จํานวน ๗ สถานี)   



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : พิจารณาคําร,องขอย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
 กิจการทางธุรกิจ ของกลุ�มคนวิทยุชุมชนคนกมลาไสย สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 วิทยุชุมชนคนกมลาไสย รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๑ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด+านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน1 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�รับคําร�องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ของกลุ?มคนวิทยุชุมชนคนกมลาไสย เนื่องจากเหตุท่ี
ทําให�ไม?สามารถยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
บริการทางธุรกิจ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นั้น ฟ:งข้ึน  

 ๒. ให�กลุ?มคนวิทยุชุมชนคนกมลาไสย ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พร�อมเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอ โดยให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และเง่ือนไขตามประกาศสํานักงาน กสทช. 
เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ให�ถูกต�องครบถ�วนภายใน ๙๐ วัน นับแต?วันท่ีได�รับแจ�งผล
การพิจารณาเปOนหนังสือ  

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช.ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยขอยืนยัน
ความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว?า จําเปOนจะต�องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปOนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต?ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปOนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส?วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่อง
กับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว?า
จะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล ขณะท่ีในส?วนของบริการสาธารณะและ
บริการชุมชนอาจจะไม?ต�องมีการประมูลคลื่นความถ่ี ดังนั้นในกรณีการขอเปลี่ยน
ประเภทบริการจากบริการสาธารณะ/บริการชุมชนมาเปOนการประกอบกิจการ
ธุรกิจเช?นกรณีนี้ จึงถือเปOนการเปลี่ยนแปลงสิทธิอันเปOนสาระสําคัญ ซ่ึงไม?ควรท่ีจะ
อนุญาตให�ทําได� เพราะลําพังการให�สิทธิในการทดลองเดิมคงอยู?ไปเรื่อยๆ ก็เปOน
ป:ญหาในตัวเองอยู?แล�ว 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ของกลุ?มคนวิทยุชุมชนคนกมลาไสย 
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนคนกมลาไสย รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๑ 

  



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห,างหุ,นส�วนจํากัด คูณทรัพย�มณีรุ�งโรจน� 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงฟtาใสเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๑๑๕) : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีห�างหุ�นส?วนจํากัด คูณทรัพย!
มณีรุ?งโรจน! ยื่นอุทธรณ!คําสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงฟ�าใสเรดิโอ (รหัสสถานี 
๐๔๕๔๐๑๑๕) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. เห็นชอบให�ยกอุทธรณ!คําสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส?วนจํากัด คูณทรัพย!มณีรุ?งโรจน! 
สถานีวิทยุกระจายเสียงฟ�าใสเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๑๑๕) เนื่องจาก
พฤติการณ!ท่ีทําให�ไม?สามารถยื่นเอกสารประกอบการต?ออายุใบอนุญาตให�
ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดนั้น เกิดจากการท่ีตัวแทนของห�างหุ�นส?วน     
มิได�มาดําเนินการยื่นเอกสารตามท่ีได�รับมอบหมายและผู�มีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลมีป:ญหาสุขภาพ ซ่ึงเปOนสาเหตุส?วนตัวและเปOนความบกพร?องใน
การบริหารจัดการสถานีของห�างหุ�นส?วนเอง ข�ออ�างดังกล?าวจึงไม?สามารถรับฟ:งได�  

 ๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ของห�างหุ�นส?วนจํากัด คูณทรัพย!มณีรุ?งโรจน! สถานีวิทยุกระจายเสียง
ฟ�าใสเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๑๑๕) สิ้นสุดลงนับแต?วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส?วนจํากัด คูณทรัพย!มณีรุ?งโรจน! สถานีวิทยุกระจายเสียงฟ�าใสเรดิโอ 
(รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๑๑๕) นับแต?วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามข�อ ๒. 

 ๔. เห็นชอบให�มีคําสั่งให�ห�างหุ�นส?วนจํากัด คูณทรัพย!มณีรุ ?งโรจน! สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงฟ�าใสเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๑๑๕) ดําเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน?าย จ?าย 
โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก?บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุคมนาคม
และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต?วันที่ได�รับทราบคําสั่ง ทั้งนี้ หากห�างหุ�นส?วนจํากัด 
คูณทรัพย!มณีรุ?งโรจน! ฝnาฝoน ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมาย
โดยเคร?งครัด  



๒๓ 
 

 ๕. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส?วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส?งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน?าย จ?าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก?บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข�อ ๔. หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมาย
ต?อไป และให�สํานักงาน กสทช. ส?วนภูมิภาค รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ
และส?งภาพถ?ายการรื้อถอนสายอากาศและการทําลายเครื่องส?งวิทยุกระจายเสียง 
รวมท้ังอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข?ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต?อไป 

  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข
 การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส?วนจํากัด คูณทรัพย!มณีรุ?งโรจน!
 สถานีวิทยุกระจายเสียงฟ�าใสเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๑๑๕)    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : การอนุญาตให,บริษัท ทริปเปuvลพี คอนเวอเจ,นซ� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ 
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Star K : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก?บริษัท ทริปเปJ�ลพี 
คอนเวอเจ�นซ! จํากัด ช?องรายการ Star K ท้ังนี้ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปS 
นับแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทริปเปJ�ลพี คอนเวอเจ�นซ! จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ Star K  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การอนุญาตให,บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม?ใช�คลื ่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก?บริษัท มี 
บรอดแคสต้ิง จํากัด ช?องรายการ Boomerang และช?องรายการ Star Bharat 
ท้ังนี้ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปS นับแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  



๒๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช?องรายการ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การอนุญาตให,บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน� 
 ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Living Mall : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก?บริษัท เจีย เจีย 
มีเดีย จํากัด ช?องรายการ Living Mall ท้ังนี้ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปS 
นับแต?วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
 ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม?ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช?องรายการ Living Mall   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : แนวทางการออกอากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 เพ่ิมเติม : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 โดยเห็นชอบแนวทางการออกอากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 เพ่ิมเติม สําหรับผู�ประกอบกิจการโทรทัศน! 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง แนวทางการออกอากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การหยุดให,บริการบางส�วนเป>นการช่ัวคราว เพ่ือปรับปรุงระบบการให,บริการ
 AIS Play และ AIS Play Box ของบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด 
 : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด หยุดให�บริการ

บางส?วนเปOนการชั่วคราว เพ่ือปรับปรุงระบบการให�บริการในช?วงระหว?างวันท่ี 
๒๓ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว?างเวลา ๐๒.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. จํานวน ๑ ครั้ง 



๒๕ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ ๓๐ นาที และให�รายงานผลการดําเนินการและผลกระทบ
ต?อผู�ใช�บริการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต?วันท่ีดําเนินการแล�วเสร็จ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด!  
เน็ทเวอร!ค จํากัด ให�แจ�งความประสงค!ต?อคณะกรรมการล?วงหน�าอย?างน�อย ๓๐ วัน 
ก?อนวันที่เริ่มพักหรือหยุดการให�บริการ และประชาสัมพันธ!ให�ผู�ใช�บริการ
ทราบเปOนลายลักษณ!อักษร ไม?น�อยกว?า ๓๐ วัน ก?อนการดําเนินการปรับปรุงระบบ 
ท้ังนี้ ให�บริษัทระบุวันเวลาท่ีจะดําเนินการให�ชัดเจน และแจ�งให�ผู�ใช�บริการ
ได�รับทราบเปOนการล?วงหน�าผ?านทางหน�าจอด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การหยุดให�บริการบางส?วนเปOนการชั่วคราว เพ่ือปรับปรุงระบบ
การให�บริการ AIS Play และ AIS Play Box ของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประจําปH ๒๕๕๖
 ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด : ปท.๒ นท. ปท.๑  
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ   
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจสอบรายได�จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประจําปS ๒๕๕๖ ที่ต�องนํามาคํานวณเพื่อชําระค?าธรรมเนียม      
ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ตามแนวทางการพิจารณาตามมติท่ีประชุม กทค.  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. 
รับข�อสังเกตของท่ีประชุมไปดําเนินการ กรณีมีข�อเสนอเพ่ิมเติมสําหรับรายการ
ท่ียังไม?มีแนวทางดําเนินการ ให�นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาอีกครั้ง 

        โดย กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นเรื่องรายรับจากการเชื่อมต?อ
โครงข?ายโทรคมนาคมว?า ควรมีการกําหนดนโยบายเปOนบรรทัดฐานในอนาคตด�วยว?า 
หาก MVNO มีการบวกค?าเชื่อมต?อโครงข?ายในต�นทุนราคาขายไว�แล�ว ก็ควรเปOน
ผู�รับผิดชอบรายได�ในส?วนนี้ ไม?ควรปล?อยให�เปOนเรื่องของการกําหนดข�อสัญญา
ตามอําเภอใจ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การชําระค?าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประจําปS ๒๕๕๖ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด                    



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม   
 ท่ีต,องได,รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : มท. ปท.๑ ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลและแนวทางชี้แจงต?อการรับฟ:งความคิดเห็นสาธารณะ

ต?อร?างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคม
ท่ีต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําไปลงเผยแพร?ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต?อไป   

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร?างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะ 
และประเภทของกิจการโทรคมนาคมท่ีต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล?าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก?อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต?อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปJดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว?า สําหรับ
การประกอบกิจการให�เช?าใช�โครงข?ายโทรคมนาคมยังคงต�องเปOนไปตามมติ       
ท่ีประชุม กสทช. เดิม ท่ีกําหนดให�เปOนกิจการซ่ึงต�องได�รับอนุญาต ไม?ว?าจะเปOนกรณี
ท่ีผู�ให�เช?ามีหน�าท่ีในการบริหารจัดการเก่ียวกับการให�บริการโทรคมนาคมของผู�เช?า
หรือไม?ก็ตาม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง กําหนดลักษณะและประเภทของ
กิจการโทรคมนาคมท่ีต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม                     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข,อห,ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป>นการ
 ครอบงํากิจการโดยคนต�างด,าว (ฉบับท่ี ๒) : มท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. เห็นชอบรายงานสรุปผลและแนวทางชี้แจงต?อการรับฟ:งความคิดเห็น

สาธารณะต?อร?างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข�อห�ามการกระทําท่ีมี
ลักษณะเปOนการครอบงํากิจการโดยคนต?างด�าว (ฉบับท่ี ๒) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําไปลงเผยแพร?ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต?อไป   

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร?างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข�อห�าม
การกระทําท่ีมีลักษณะเปOนการครอบงํากิจการโดยคนต?างด�าว (ฉบับที่ ๒) 
โดยให�ปรับปรุงข�อกําหนดข�อ ๗/๑ (๒) ให�สํานักงาน กสทช. เปOนฝnายค�นหา
เอกสารดังกล?าวเองจากระบบฐานข�อมูลราชการ เพ่ือเปOนการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต?ในกรณีหาไม?พบ ผู�ขอรับใบอนุญาต
หรือผู�รับใบอนุญาตยังคงมีหน�าท่ีต�องนําส?งสําเนาเอกสารนั้นเพ่ือเปOนการ



๒๗ 
 

พิสูจน!ตนเอง ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล?าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก?อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต?อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปJดเผยความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว?า แท�ท่ีจริง
ควรจะยกเลิกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากตามมาตรา ๘ แห?งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม กําหนดให�ผู�ขอรับ
ใบอนุญาตแบบท่ีสองและผู�ขอรับใบอนุญาตแบบท่ีสามจะต�องมิใช?คนต?างด�าว 
ตามกฎหมายว?าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต?างด�าวอยู?แล�ว อีกท้ังสํานักงาน 
กสทช. ได�อธิบายในเอกสารประกอบวาระการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ ว?า ในการพิจารณาพฤติการณ!ตามบัญชีข�อห�ามการกระทํา
ท่ีมีลักษณะเปOนการครอบงํากิจการโดยคนต?างด�าวท�ายประกาศฯ ว?าเปOนการ
กระทําท่ีฝnาฝoนประกาศฯ หรือไม? จะต�องพิจารณาก?อนว?าพฤติการณ!นั้นเกิดจาก
การท่ีคนต?างด�าวเข�าไปครอบงํากิจการตามนิยาม “การครอบงํากิจการ” หรือไม? 
ซ่ึงหากปรากฏว?ามีพฤติการณ!ตามบัญชีข�อห�ามฯ แต?มิได�เกิดจากการครอบงํากิจการ
ก็ไม?ถือเปOนการฝnาฝoนประกาศฯ ประกาศฉบับนี้จึงกําหนดข้ึนมาเพ่ือปรามเท?านั้น 
ไม?มีผลในทางปฏิบัติ เพราะแม�ไม?มีประกาศฯ การท่ีจะประกอบกิจการโทรคมนาคมได�
ก็ต�องปฏิบัติตามกฎหมายว?าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต?างด�าวอยู?แล�ว 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนดข�อห�ามการกระทําท่ีมี
ลักษณะเปOนการครอบงํากิจการโดยคนต?างด�าว (ฉบับท่ี ๒)                    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การพิจารณาบันทึกความเข,าใจการให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน 
 ระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อีดีซี เน็ตเวอร�ค เอเชีย จํากัด 
  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน 
 พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

แบบโครงข?ายเสมือน ระหว?างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อีดีซี 
เน็ตเวอร!ค เอเชีย จํากัด 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตามข�อ ๑. 
ให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทราบ เพ่ือให�ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงบันทึก
ความเข�าใจตามผลการพิจารณาให�แล�วเสร็จและจัดส?งสําเนาบันทึกความเข�าใจ
ฉบับแก�ไขปรับปรุงมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต?วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�ง ตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข?ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เปJดเผยสําเนาบันทึกความเข�าใจดังกล?าว รวมท้ังเอกสารแนบท�ายเปOนการท่ัวไป 



๒๘ 
 

ตามข�อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข?ายเสมือน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การพิจารณาบันทึกความเข�าใจการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
 แบบโครงข?ายเสมือน ระหว?างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท อีดีซี เน็ตเวอร!ค 
 เอเชีย จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข?ายเสมือน 
 พ.ศ. ๒๕๕๖                      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนผลการพิจารณาค�าใช,โครงข�ายในการ
 ให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี ๙๐๐ MHz ในช�วงระยะเวลา
 คุ,มครองผู,ใช,บริการ : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส�งรายได,ฯ นท. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 
 ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
 ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
 โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. รับทราบความเห็นของคณะทํางานตรวจสอบเงินนําส?งรายได�แผ?นดินจากการ

ให�บริการในระยะเวลาความคุ�มครองผู�ใช�บริการ ต?อคําขอทบทวนผลการ
พิจารณาค?าใช�โครงข?ายในการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี  
๙๐๐ MHz ในช?วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  

 ๒. ไม?รับ คําขอทบทวนผลการพิจารณาค?าใช�โครงข?ายในการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ในช?วงระยะเวลาคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นดังนี้ ๑) ยืนยันว?า
ไม?เห็นชอบกับการออกประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
เปOนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช.ฯ ฉบับท่ี ๒ มาต้ังแต?ต�น 
อย?างไรก็ตาม เม่ือประกาศท้ังสองฉบับยังมีผลใช�บังคับอยู?ในป:จจุบัน อีกท้ังการ
ดําเนินการตามประกาศยังเก่ียวข�องกับเงินนําส?งรายได�ให�แผ?นดิน ดังนั้น จึงมีความ
จําเปOนต�องพิจารณาผลการตรวจสอบเงินนําส?งรายได�แผ?นดินจากการให�บริการ 
ในระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz ตามหลักเกณฑ!ของ
ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล?าว ๒) ยืนยันความเห็นตามท่ีเคยแสดงไว+มาโดยตลอด
ว7า ในประเด็นค?าเช?าโครงข?ายตามสัญญาร?วมการงานของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) (ทีโอที) จะต+องพิจารณาค7าเสียโอกาสให+กับทีโอที เนื่องจากการนําโครงข7าย
ของทีโอทีไปให+บริการตามประกาศฯ เป;นการรอนสิทธิเอกชน แม+จะไม7มีต+นทุน 
แต7สิทธิได+ ถูกรอนแล+ว โดยหลักจึงต+องมีค7าชดเชยในส7วนนั้น แม+จะพิสูจน1
ค7าใช+จ7ายไม7ได+ก็ตาม การพิจารณาไม7ให+ค7าเสียโอกาสโดยให+เหตุผลว7าทีโอทีไม7มี



๒๙ 
 

ค7าใช+จ7าย อาจทําให+ประกาศ กสทช. ขัดกับหลักกฎหมาย เพราะเป;นเรื่องการ
อนุญาตให+รัฐรอนสิทธิเอกชนได+โดยเสรี ซ่ึงขัดกับหลักกรรมสิทธิ์หรือหลัก
ทรัพย1สินของเอกชนซ่ึงได+รับการคุ+มครองตามรัฐธรรมนูญ และอาจถูกใช+เป;นข+อ
ต7อสู+ในชั้นศาลได+ ดังนั้น จึงควรทบทวนผลการพิจารณาในประเด็นนี้ ท้ังนี้ เห็นควร
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเจรจากับทีโอที เพ่ือตกลงกันในเชิงหลักการให�   
ทีโอทีแสดงต�นทุนจริงเฉลี่ยต?อการใช�งานออกมา และนําปริมาณการใช�งานในช?วง
การคุ�มครองผู�ใช�บริการตามประกาศมาคํานวณตามสูตรเพ่ือให�ทราบค?าใช�จ?ายจริง 
และให�นําปริมาณการใช�งานจริงจากบริษัทแอดวานซ! อินโฟร! เซอร!วิส จํากัด (มหาชน) 
มาคํานวณเพ่ือตรวจสอบ หากได�ตัวเลขตรงกันและทีโอทียอมรับตามหลักการนี้  
ก็ให�สํานักงาน กสทช. เสนอประเด็นนี้ให�คณะทํางานฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
ซ่ึงเปOนแนวทางเดียวกับการพิจารณาตรวจสอบรายได�แผ?นดินนําส?งคลังในช?วง
ระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการกรณีคลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz ท่ีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ได�มีมติในการประชุมครั้งท่ี     
๑๘/๒๕๖๑ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอทบทวนผลการพิจารณา 
ค?าใช�โครงข?ายในการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ี ๙๐๐ MHz 
ในช?วงระยะเวลาคุ�มครองผู�ใช�บริการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท ทัวร�ครับ.คอม จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 
 ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๕๔ ให�กับบริษัท ทัวร!ครับ.คอม 
จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ทัวร!ครับ.คอม จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร?งครัดต?อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท ทัวร!ครับ.คอม จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
 แบบสั้น ๔ หลัก 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การขอความอนุเคราะห�ยกเว,นค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 
 หมายเลข ๑๑๘๒ ของกรมอุตุนิยมวิทยา : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปOนไปตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๗ 



๓๐ 
 

เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงเห็นชอบให�กรมอุตุนิยมวิทยาได�รับลดหย?อน
ค?าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๘๒ ท้ังนี้ เนื่องจาก
ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา มีลักษณะเปOนการให�ข�อมูลและแจ�งเตือนเท?านั้น  
ซ่ึงไม?สอดคล�องตามข�อ ๗๗ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การขอความอนุเคราะห!ยกเว�นค?าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๑๘๒ ของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตเรื่องการไปประชุม
ชี้แจงท่ี สนช. โดยผู�แทนของสํานักงาน กสทช. ได�ไปให�ข�อเสนอแนะให�
หน?วยงานส?งเรื่องมาให� กสทช. พิจารณา ดังนั้น จึงขอฝากเลขาธิการ กสทช. 
ขอให�กําชับในเรื่องการท่ีจะไปสร�างความหวังหรือความเข�าใจว?าเม่ือหน?วยงาน
ส?งเรื่องมาแล�วก็จะได�รับการพิจารณาแต?ไม?สามารถดําเนินการให�ได� เนื่องจาก 
ไม?มีระเบียบและหลักเกณฑ!กําหนดไว� ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว?าจะขอรับไป
ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) ขอรับการ

จัดสรรคล่ืนความถ่ีย�าน S-band สําหรับการรับส�งสัญญาณผ�านดาวเทียมเพ่ือใช, 
ในการวิจัยพัฒนาในโครงการ Operational Support of a ๗.๓ Meter S-band 
and X-band Antenna System : คท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 

ใช�ความถ่ีวิทยุย?าน S-band สําหรับการรับส?งสัญญาณผ?านดาวเทียมเพ่ือใช�ในการ
วิจัยพัฒนาในโครงการ Operational Support of a ๗.๓ Meter S-band and 
X-band Antenna System และเพ่ือเปOนสถานีดาวเทียมสํารองให�แก? GISTDA 
ในอนาคต สําหรับใช�ในการรับส?งสัญญาณดาวเทียม THEOS ๑ และ THEOS ๒ 
ของ GISTDA ในพื้นที่อุทยานรังสรรค!นวัตกรรมอวกาศ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยมีลักษณะทางเทคนิคของสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินและมี
เง่ือนไข ดังนี้ 

 ๑.๑ ให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล?าวเปOนระยะเวลา ๑ ปS นับแต?วันท่ีได�รับการจัดสรร 
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขออนุญาต
ใช�คลื่นความถ่ีก?อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล?าว เพ่ือให�ถูกต�องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 



๓๑ 
 

 ๑.๒ ให�ใช�คลื่นความถี่ดังกล?าวในการวิจัยพัฒนาโครงการ Operational 
Support of a ๗.๓ Meter S-band and X-band Antenna System 
และเพ่ือเปOนสถานีดาวเทียมสํารองให�แก? GISTDA ในอนาคต สําหรับใช�   
ในการรับส?งสัญญาณดาวเทียม THEOS ๑ และ THEOS ๒ ของ GISTDA 
เท?านั้น  

 ๑.๓ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล?าวเปOนการอนุญาตในลักษณะการใช�งาน
คลื่นความถ่ีร?วมกัน (shared use) มิได�เปOนการจัดสรรคลื่นความถ่ีให�แก?
หน?วยงานใดหน?วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีเปOนการเฉพาะ  

 ๑.๔ ต�องให�ความร?วมมือในการประสานงานกับผู� ท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีวิทยุรายอ่ืน ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต?างประเภท 
เพ่ือป�องกันการรบกวน ท้ังนี้ กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการ
เฉพาะเพ่ือเปOนการป�องกันและแก�ไขป:ญหาการรบกวนเปOนรายกรณีตาม
ความเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการป�องกันการรบกวนกับการใช�ความถ่ีวิทยุ    
ในกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีตามข�อเสนอแนะของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว?างประเทศ ITU-R F.๑๒๔๗ และ ITU-R SA. ๑๑๕๔ ด�วย  

 ๑.๕ ให�ใช�งานจานสายอากาศ โดยมี Elevation angle ไม?น�อยกว?า ๕ องศา    
(Annex ๒ ข�อ ๓.๒.๔ ตาม ITU-R SA. ๑๑๕๔) หรือถ�าใช� Elevation angle 
น�อยกว?า ๕ องศา ต�องยอมรับการรบกวนจากกิจการอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ๑.๖ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก?อให�เกิดการรบกวนต?อข?ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตอยู?ก?อนแล�ว สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค!การมหาชน) จะต�องเปOนผู�แก�ไขการรบกวนหรือระงับการใช�งานทันที  

 ๑.๗ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไข
ตามท่ี กสทช. กําหนด และท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต รวมท้ังกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

 ๑.๘ หากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
มีความประสงค!ท่ีจะใช�งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม ณ สถานท่ีต้ังแห?งใดๆ จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ก?อนทุกครั้ง 

 ๒. ให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน)    
มีหนังสือยืนยันการยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล?าว 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต?วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลา
ดังกล?าว ให�การอนุญาตในครั้งนี้เปOนอันสิ้นผล  

 ๓. ให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
ติดต?อสํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมและใบอนุญาตให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม แล�วแต?กรณี      

 



๓๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๘ เรื ่อง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค!การมหาชน) ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ีย?าน S-band สําหรับการรับส?ง
สัญญาณผ?านดาวเทียมเพ่ือใช�ในการวิจัยพัฒนาในโครงการ Operational Support 
of a ๗.๓ Meter S-band and X-band Antenna System 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท ไทยออยล� จํากัด (มหาชน) ขออุทธรณ�ผลการพิจารณาอนุญาตให,ใช,
 ความถ่ีวิทยุ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใช,เครื่องวิทยุคมนาคม : คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท ไทยออยล! จํากัด (มหาชน) ใช�ความถ่ีวิทยุ ๑๗๓.๒๗๕๐ และ 

๑๗๓.๔๕๐๐ MHz ต?อไป ท้ังนี้ เนื่องจากหากบริษัทฯ ไม?ได�รับอนุญาตให�ใช�
ความถ่ีวิทยุ ๑๗๓.๒๗๕๐ และ ๑๗๓.๔๕๐๐ MHz บริษัทฯ จะไม?สามารถ
ใช�ความถ่ีวิทยุ ๑๖๑.๒๐๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ี
เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ได� กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินร�ายแรงท่ีควบคุมสถานการณ!
ลําบากหรือไม?สามารถควบคุมสถานการณ!ได� อาจทําให�เกิดความเสียหายร�ายแรง
ในบริเวณกว�าง เนื่องจากไม?สามารถขอรับการสนับสนุนหรือประสานงานกับ
หน?วยงานอ่ืนและหน?วยงานราชการท่ีเก่ียวข�อง  

 ๒. อนุญาตให�บริษัท ไทยออยล! จํากัด (มหาชน) ใช�ความถ่ีวิทยุ ๔๓๐.๒๐๐๐/
๔๓๕.๒๐๐๐ ๔๓๐.๙๕๐๐/๔๓๕.๙๕๐๐ และ ๔๓๑.๙๕๐๐/๔๓๖.๙๕๐๐ MHz 
เนื่องจากบริษัทฯ ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล?าวในด�านการควบคุมหน?วยกลั่นน้ํามัน 
การเคลื่อนย�ายน้ํามัน การผลิตพลังงานไฟฟ�าและการส?งจ?ายพลังงาน ซ่ึงต�อง
ใช�ความถ่ีวิทยุตลอดเวลา การมีระบบสื่อสารท่ีไม?ม่ันคงจะส?งผลกระทบต?อการ
ควบคุมหน?วยกลั่น     

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ไทยออยล! จํากัด (มหาชน) ขออุทธรณ!ผลการพิจารณา
อนุญาตให�ใช�ความถ่ีวิทยุ ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม และใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : ขยายระยะเวลาปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล�น
 และความถ่ีภาคประชาชน : คท. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให+ขยายระยะเวลาปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุ
 สมัครเล?นและความถ่ีภาคประชาชน ออกไปอีก ๑ ปE หรือจนกว7า กสทช. ชุดปFจจุบัน
 จะพ+นวาระการดํารงตําแหน7ง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๓๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง ขยายระยะเวลาปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนา
 กิจการวิทยุสมัครเล?นและความถ่ีภาคประชาชน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การขออนุญาตให,บริการ VoIP Termination ของบริษัท จี ดับบลิว บิซซิเนท
 อินเตอร�เนชันแนล จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด+านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให+
 บริษัท จี ดับบลิว บิซซิเนท อินเตอร!เนชันแนล จํากัด เพ่ิมเติมบริการ VoIP Termination 
 ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ 1/๖๒/0๐๘ โดยมี
 ระยะเวลาการอนุญาตเท7าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง
 ของผู+รับใบอนุญาต และกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติมสําหรับบริการ 
 VoIP Termination เช7นเดียวกับการอนุญาตผู+รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีให+บริการ
 ในลักษณะเดียวกัน 
   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การขออนุญาตให�บริการ VoIP Termination ของบริษัท 
 จี ดับบลิว บิซซิเนท อินเตอร!เนชันแนล จํากัด 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท โครงข�ายระหว�างประเทศและศูนย�ข,อมูลอินเทอร�เน็ต จํากัด ผู,รับใบอนุญาต 
 การให,บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให,บริการ : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด+านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 1. อนุญาตให�บริษัท โครงข?ายระหว?างประเทศและศูนย!ข�อมูลอินเทอร!เน็ต จํากัด 

ขยายระยะเวลาการเริ่มให�บริการอินเทอร!เน็ตออกไปอีก ๑ ปS นับแต?วันท่ีครบ
กําหนดการเริ่มให�บริการ โดยบริษัทฯ ต�องเริ่มให�บริการภายในวันท่ี ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และให�บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินการทุก ๓ เดือน
จนกว?าจะให�บริการ ซ่ึงเปOนไปตามเง่ือนไขในการอนุญาตและมติท่ีประชุม 
กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

 2. มอบหมายให+สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาตท่ี
ผ7านมาของบริษัท โครงข?ายระหว?างประเทศและศูนย!ข�อมูลอินเทอร!เน็ต จํากัด 
ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขอขยายการเปWดให+บริการหลังจากกําหนดระยะเวลาท่ีต+อง
เริ่มให+บริการสิ้นสุดลงและไม7มีการนําส7งรายงานผลการดําเนินการรายไตรมาส
จนครบกําหนดการเปWดให+บริการ เพ่ือเป;นข+อมูลในการติดตามและตรวจสอบ
ผู+รับใบอนุญาตต7อไป 



๓๔ 
 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปJดเผยความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติว?า 
การกําหนดให�บริษัทฯ ต�องรายงานผลการดําเนินการทุก ๓ เดือนจนกว?าจะให�บริการ 
ไม?ได�เปOนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตและประกาศท่ีเก่ียวข�อง ดังนั้นแม+จะเห็นด+วยกับ
มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ ท่ีเห็นควรเปลี่ยนการรายงานจากทุก ๑ เดือน
เป;น ๓ เดือน เพ่ือไม7ให+มีความถ่ีเกินสมควร แต7มติ กทค. ครั้งดังกล7าวก็ได+
มอบหมายให+สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวข+องต7อไปด+วย จึงเห็นควร 
ท่ีสํานักงาน กสทช. จะเร7งดําเนินการปรับปรุงประกาศโดยด7วนท่ีสุด ซ่ึงขณะนี้
เวลาได+ล7วงเลยมากว7า ๕ ปEแล+ว 

 
หมายเหตุ         ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท โครงข?ายระหว?างประเทศและศูนย!ข�อมูลอินเทอร!เน็ต 
จํากัด ผู�รับใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให�บริการ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษัท คัลเลอร�ฟูลการาจ จํากัด ขอนําส�งแบบแสดงรายการภาษีมูลค�าเพ่ิม
 (ภ.พ. ๓๐) เพ่ือใช,เป>นเอกสารประกอบการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาต
 ประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีท่ีบริษัทไม�มีรายได,จากการประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม : ปท.๒ 
                            
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปOนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค?าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ หากประสบป:ญหาในเรื่องการฟ�อง
คดีติดตามหนี้สิน ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต?อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท คัลเลอร!ฟูลการาจ จํากัด ขอนําส?งแบบแสดงรายการ
 ภาษีมูลค?าเพ่ิม (ภ.พ. ๓๐) เพ่ือใช�เปOนเอกสารประกอบการชําระค?าธรรมเนียม
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณีท่ีบริษัทไม?มีรายได�จากการประกอบ 
 กิจการโทรคมนาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยพฤติกรรมผู,บริโภคส่ือสารมวลชน       
                             และระบบตรวจวัดความนิยมรายการโทรทัศน� (TV Rating) ระบบ Multi-Screen                             
 รูปแบบใหม� : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

ซ่ึงเห็นว?าขอบเขตการขอรับเงินสนับสนุนโครงการวิจัยพฤติกรรมผู�บริโภค
สื่อสารมวลชนและระบบตรวจวัดความนิยมรายการโทรทัศน! (TV Rating) 
ระบบ Multi-Screen รูปแบบใหม?มีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค!ของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามมาตรา ๕๒ (๒)  

 ๒. โครงการวิจัยพฤติกรรมผู�บริโภคสื่อสารมวลชนและระบบตรวจวัดความนิยม
รายการโทรทัศน! (TV Rating) ระบบ Multi-Screen รูปแบบใหม?ไม?สอดคล�อง 
กับหลักเกณฑ!การให�ทุนท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ กําหนดท้ังประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๒ แต?โครงการดังกล?าว
อาจเข�าข?ายประเภทท่ี ๓ (โครงการตามนโยบายของ กสทช.) ดังนั้น จึงมอบหมาย
สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พิจารณาข�อเสนอโครงการ
และจัดทําบทวิเคราะห!พร�อมความเห็นเพ่ือเสนอต?อ กสทช. พิจารณาต?อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.      
 วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยพฤติกรรม
 ผู�บริโภคสื่อสารมวลชนและระบบตรวจวัดความนิยมรายการโทรทัศน! (TV Rating) 
 ระบบ Multi-Screen รูปแบบใหม? 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ,าง (ฉบับท่ี..) 
 พ.ศ. .... : นย. บย. ลย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร?างระเบียบ กสทช. ว?าด�วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ�าง 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุม
ไปปรับแก�ไขเพ่ิมเติมข�อความเพ่ือให�เกิดความชัดเจนเก่ียวกับสิทธิในการเบิกจ?ายเงิน
ว?าจะต�องไม?เกินสิทธิที่พึงได�รับตามระเบียบนี้ ก?อนนําระเบียบดังกล?าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามและนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มี
ผลบังคับใช�ต?อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.      

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร?างระเบียบ กสทช. ว?าด�วยการรักษาพยาบาลของพนักงาน
และลูกจ�าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  เรื่องค,างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี

ย�าน ๗๐๐ MHz มาตรการทดแทน ชดใช, หรือจ�ายค�าตอบแทนและหลักเกณฑ�
และวิธีการอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๗๐๐ MHz  
และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications – IMT) ย�านความถ่ี    
๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ� ภายหลังการรับฟlงความคิดเห็นสาธารณะ 
: คณะอนุกรรมการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีฯ ปส.๒  

   
มติท่ีประชุม อนุญาตให�ถอนเรื่องในระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร?างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย?าน ๗๐๐ MHz มาตรการ  
ทดแทน ชดใช� หรือจ?ายค?าตอบแทน และหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น 
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย?าน ๗๐๐ MHz และร?างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย?านความถ่ี ๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! 
ภายหลังการรับฟ:งความคิดเห็นสาธารณะ ออกจากวาระการพิจารณา ตามท่ี กสทช. 
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 - ไม?มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

พร�อมกล?าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล?าวปJดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น.  
 
 


