
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ   
๒. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ  
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ   
๕. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.  นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.    ท าหน้าทีเ่ลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ ติดภารกิจ    
๒.   นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
  
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

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



๒ 
 

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

๑.   นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข  ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒. นายนิพนธ์  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   
  รักษาการในต าแหน่งผู้จัดการส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๓. นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๔. นายศุภกาญจน์  บุญจันทร์ วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในต าแหน่ง 
  ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๕. นายวสุ  อมรนพวงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖.  นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นายบุรินทร์  รัตนคช นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม  
๘.   นายภควัต  ทะสังขา วิศวกรปฏิบัติการระดับต้น 
  ส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 
๑. ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เป็นห้วงเวลาจัดงานพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก และในวันที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส านักงาน กสทช. ได้ร่วม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการ
เสด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้ง ส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินการมาก่อนหน้านี้ในการจัดระเบียบสายสื่อสารและน าสาย



๓ 
 

สื่อสารลงดิน ตามเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร และส านักงาน 
กสทช. ได้จัดรถตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่เพ่ือป้องกันการรบกวนคลื่น
ความถี่ และจัดหน้าที่เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปประจ าที่กองอ านวยการร่วม
พระราชพิธี ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานส านักงาน กสทช. ทุกท่านที่ร่วม
ท างานท าให้ภารกิจต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๒. เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เลขาธิการ กสทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ได้ไปชี้แจงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒  ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ 
และในวันนี้เลขาธิการ กสทช. ก็ได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย   

๓. ส านักงาน กสทช. ได้จัดถวายค าเรียกขานวิทยุสมัครเล่น HS10A ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงตอบรับค าเรียกขานวิทยุสมัครเล่น 
ดังกล่าว และส านักงาน กสทช. จะได้เสนอเรื่องเพ่ือน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายใน
โอกาสต่อไป 

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๓     :   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช.  

  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๒ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐ เรื่อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔     :  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเร่งรัด ติดตามแผน/ผลการด าเนินงาน 

และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนมกราคม 
๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  : ยย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเร่งรัด ติดตามแผน/ผลการ

ด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ  กสทช.ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าตามรายงานของคณะอนุกรรมการฯ มีข้อกังวลที่

น่าสนใจ คือ มีโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จอย่างน้อยจ านวน ๓ โครงการ อาจจะต้องก าหนดเวลาแล้วเสร็จและ
ติดตามเร่งรัด เพราะจากรายงานฉบับเดิมแจ้งว่าให้แล้วเสร็จตั้งแต่ไตรมาสที่ ๔ 
ของปี ๒๕๖๑ แต่ปัจจุบันเข้าสู่ไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๒ แล้วก็ยังด าเนินการ         
ไม่แล้วเสร็จ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ ที่ขยายมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 
ก็ยังด าเนินการไม่เสร็จ อาจจะต้องติดตามว่างบประมาณปี ๒๕๖๐ ที่กันเงินไว้
เหลื่อมปี ๒๕๖๑ ถึงปี ๒๕๖๒ จะด าเนินการเสร็จเมื่อใด ส่วนข้อเสนอของ
คณะอนุกรรมการฯ ที่ให้ท าเป็น KPI เรื่องการเบิกจ่ายงบประจ าและงบโครงการ
โดยจะต้องไม่ต่ ากว่า ๙๒ % ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด อาจจะต้องพิจารณาว่า
ถ้าจะก าหนดเป็น KPI จะต้องผ่านกระบวนการอย่างไร และค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ ๙๒  มีกรอบแนวคิดและที่มาที่ไปอย่างไร นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ 
ต้องการให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาของงบปี ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๒ หากด าเนินการไม่ได้ก็ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรค  
ในส่วนนี้ เห็นว่า นอกจากการรายงานปัญหาอุปสรรคแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็ควรเสนอ
แนวทางแก้ไขด้วยจะเปลี่ยนแผนหรือเร่งรัดปรับปรุงลักษณะไหนอย่างไร ดังนั้นก็
เป็นเรื่องที่ส านักงาน กสทช. ต้องเตรียมพิจารณาว่าภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒  จะรายงานการปรับปรุงแผนต่อ กสทช. ได้หรือไม่ซึ่งคณะอนุกรรมการมี 

  ความเห็นให้ท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือน ในประเด็นนี้
ควรต้องพิจารณาภาระงานเดิมประกอบด้วย โดยถ้าท าได้ทุกเดือนก็ท า หรืออาจจะ
ก าหนดระยะเวลาเป็นระยะเวลาอื่นที่เหมาะสม  

 

 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  :  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ระหว่างเดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑  : ชท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๑  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ 
และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที ่ ๔.๓  : รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๔        

ปี ๒๕๖๑ : จท. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๔      
                    ปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดท าโดยบริษัทศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย จ ากัด ทั้งนี้ ส านักงาน 

กสทช. ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตของ กสทช. ประวิทย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ตาม
เอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสั งเกตต่อรายงานการให้บริ การคงสิทธิ เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๔  ปี ๒๕๖๑  ซ่ึงยังคงพบว่ามีข้อมูลตัวเลขที่ไม่ตรงกัน
ในเอกสารหน้าที่ ๑ ซึ่งระบุอัตราความส าเร็จในการโอนย้ายของไตรมาส ๔ปี ๒๕๖๑     
อยู่ที่ร้อยละ ๘๕.๔๑ แต่ในเอกสารหน้าที่ ๒ ในหัวข้อ “สรุปผลการโอนย้ายผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าเร็จในไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๑ กลับระบุว่าเป็นร้อยละ 
๘๑.๙๘  จึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้
และส านักงาน กสทช. ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือชี้แจงเพ่ิมเติม นั่นคือ ในกรณีของ
อัตราการโอนย้ายส าเร็จของบางค่ายที่อยู่ที่เพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้น ซึ่งถือว่าผิดปกติ  
จึงควรต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น อีกประเด็นคือเรื่องการพัฒนาระบบ MNP Audit   
ซึ่ง กทค. เคยมีมติให้ด าเนินการตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  แต่ปัจจุบันยังคง
พัฒนาปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นเห็นควรจะต้องเร่งกระบวนการ เพราะจะเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบกระบวนการโอนย้ายและการกีดกันการโอนย้าย จึงขอฝากให้
ส านักงาน กสทช. ไดต้ิดตามในเรื่องดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔   :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช.  (ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ – 
เมษายน ๒๕๖๒) : ประธาน กสทช. พลเอก สุกิจฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช. (ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๒) จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลเอก มนตรี สังขทรัพย์  
นายธวัช  บวรวนิชยกูร  พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ และพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี



๖ 
 

ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช.  เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน  

มีนาคม ๒๕๖๒ : รท.   
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่าผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการ

โทรคมนาคม ตามรายงานพบว่า ในระยะ ๓ เดือนของปี ๒๕๖๒ มีกรณีการไกล่เกลี่ย
เพียง ๒ ราย และผลการไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จทั้ง ๒ ราย ดังนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพการท างานในเชิงระบบ ซ่ึงอาจจะตอ้งพิจารณาปรับปรุง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :  รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คดี : มท. 
    
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ

โทรคมนาคม ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒  จ านวน ๑ คดี ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการ

ควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ไทม์ ดอมคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และ 
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๘) : วท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่ เกี่ยวข้อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ไทม์ ดอมคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๑ 
(ครั้งที่ ๘) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘    :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียม
ต่างชาติชนดิชั่วคราว ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  และเดอืนมกราคม – เดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๑๔๐ รายการ : ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติในการจัดการถ่ายทอดส าคัญ 
ทั่วโลกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นต้องให้บริการแบบเหมารวมกับ
การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๔๐ รายการ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๙    :     รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (จ านวน ๓  สถานี) : 
ปส.๑ 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จ านวน ๓ สถานี ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือแจ้งให้สถานีทราบต่อไป ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ :  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ : ปส.๑   
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พลโท 

ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติรับทราบ
ผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ 
๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒  ของผู้ยื่นต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการออกอากาศ
ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ สถานี ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๑๖๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๑๖  สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๕ สถานี 



๘ 
 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ลงมติแตกต่างจากที่ประชุม โดย
ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการ
ปร ะ เ มิ น ผลและทบทวนน โยบาย เ รื่ อ ง กา รทดลองประกอบกิ จก า ร
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้
ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่อ
อายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และ
ก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ           
ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัด
เวลาให้ชัดเจน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี ๒๕๖๐ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ จ านวน ๓ ราย : ปส.๒  นส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี ๒๕๖๐ ของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ จ านวน ๓ ราย ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ได้แก่ บริษัท 
เจีย เจีย มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ Living Mall ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-
0118-60  บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE 
SERIES ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0014-60 และ บริษัท ชุมพรวิชั่น จ ากัด 
ช่องรายการ CPV 1 ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0168-57   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕     :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไท-ไท การเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขียว สถานี
วิทยุกระจายเสียงบังพวน เรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๘ ภายหลังใบอนุญาต
สิ้นสุดลง : ปส.๑ 

 
 



๙ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน  กสทช.  กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)   มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียงบังพวน เรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๘  ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ไท-ไท การเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขียว โดยให้มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติ
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืน
ออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง  

 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้
มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไท-ไท การเกษตร
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขียว สถานีวิทยุกระจายเสียงบังพวน เรดิโอ รหัส
สถานี ๐๖๕๒๐๒๔๘  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไข
แนบท้ายการทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าจะ
พิจารณาก าหนดโทษทางปกครองในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 ๓. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณีที่มีการตรวจพบการฝ่าฝืนการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงบั งพวน เรดิ โอ รหัสสถานี 
๐๖๕๒๐๒๔๘ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

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

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑  เรื่อง การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไท -ไท การเกษตร
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขียว สถานีวิทยุกระจายเสียงบังพวน เรดิโอ รหัส
สถานี ๐๖๕๒๐๒๔๘ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๘๑  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ 
ดังนี้ 



๑๐ 
 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุของผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม 
ผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได้ ประกอบกับกรณีนี้พบว่ามีการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุจึงเป็นการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขัดต่อเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ จึงเห็นควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาดไม่ต่อ
ใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดไว้ได้”  

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๖/๓๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี้  
“ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการด าเนินการผิดกฎหมายและเงื่อนไข
การอนุญาตดังเช่นกรณีนี้” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดนดินล้านนามีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียงแดนดิน 
ถิ่นล้านนา รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๙๕ : ปส.๑ 

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

พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)   มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียงแดนดิน ถิ่นล้านนา รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๙๕  ของ            
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดนดินล้านนามีเดีย โดยให้มีระยะเวลาการทดลอง



๑๑ 
 

ประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด เนื่องจากพบ
ประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการ  
ฝ่าฝืนออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 

 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้
มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดนดินล้านนามีเดีย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแดนดิน ถิ่นล้านนา รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๙๕ เพ่ือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการทดลองประกอบกิจการ 
ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าจะพิจารณาก าหนดโทษทางปกครองในล าดับที่
สูงขึ้นต่อไป   

 ๓. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณีที่มีการตรวจพบการฝ่าฝืนการ
ออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแดนดิน ถิ่นล้ านนา รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๐๙๕ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

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

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒  เรื่อง การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดนดินล้านนามีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง
แดนดิน ถิ่นล้านนา รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๙๕ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๘๑  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ 
ดังนี้ 

 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของผู้ทดลองประกอบกิจการตามวาระนี้ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเคร่งครัด โดยในกรณีนี้พบว่า มีการฝ่าฝืน
ออกอากาศในขณะที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจึงเป็นการออกอากาศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งขัดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จึงเห็นว่าควรก ากับดูแล
ด้วยความเฉียบขาดไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมก าหนดไว้ได้”  



๑๒ 
 

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๖/๓๖๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้ 
“ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการด าเนินการผิดกฎหมายและเงื่อนไข
การอนุญาตดังเช่นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓  : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ปลายฟ้า วาไรตี้ คลื่นความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz 

จังหวัดน่าน โดยบริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จ ากัด  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
บริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง ปลายฟ้า วาไรตี้ คลื่น
ความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดน่าน  ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีท็อกซ์เลือดเพ่ือสุขภาพ MNCO จดทะเบียนชื่อ 
พีเคเอส ๑  (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๒๐-๑-๑๗๑๕๘-๑-๐๐๑๘   
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ



๑๓ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท เอ็ม เอ็น 
มิวสิค จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง ปลายฟ้า วาไรตี้ คลื่นความถี่ FM ๙๓.๐๐ 
MHz จังหวัดน่าน  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓  เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ปลายฟ้า วาไรตี้ คลื่นความถี่ 
FM ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดน่าน  โดยบริษัท เอ็ม เอ็น มิวสิค จ ากัด  โฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ยกกระบัตรเรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz 

จังหวัดตาก โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยกกระบัตรเรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร           
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยกกระบัตรเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ยกกระบัตรเรดิโอ 
คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดตาก  ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตังถั่งซาร์น (ผงเจียวกู้หลาน ผงตังถั่งเฉ้า สารสกัด
จากเมล็ดองุ่น สารสกัดจากโสมเกาหลี  สารสกัดจากโสมไซบีเรีย วิตามิน ซี) เลขสารบบ
อาหาร ๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระ
ในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดย
การใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) 
และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยกกระบัตรเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ยกกระบัตรเรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดตาก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 



๑๔ 
 

๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔  เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ยกกระบัตรเรดิโอ คลื่นความถี่ 
FM ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดตาก โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยกกระบัตรเรดิโอ โฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นขนอม คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านกันภัยขนอม โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บ้านกันภัยขนอม สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นขนอม คลื่นความถี่ 
๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารพีแนป และผลิตภัณฑ์อาหารพีน่า เลขสารบบ
อาหาร ๑๓-๒-๐๐๖๕๖-๑-๐๑๗๐ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหา
สาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวง
หรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือ
โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัตอิงค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านกันภัยขนอม สถานีวิทยุกระจายเสียง      
คลื่นขนอม คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง    

 
 



๑๕ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นขนอม คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ 
MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านกันภัยขนอม โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ninetyone Chiang Mai คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐๐ 

MHz จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครเชียงใหม่ กิจรุ่งเรือง โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครเชียงใหม่ กิจรุ่งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง ninetyone 
Chiang Mai คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลผสมรากสามสิบ ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G 
๙๓/๕๖ ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลก าลังช้างสาร ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน 
G ๙๔/๕๖ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ พลูคาว เลขทะเบียน G ๙๕/๕๖  
ผลิตภัณฑ์ยากษัยเส้นสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G ๙๖/๕๖ ผลิตภัณฑ์ยาหอม 
ตราคอมพิวเตอร์ สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G ๓๕/๔๐ และผลิตภัณฑ์ยาซาง 
ตราคอมพิวเตอร์ สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G ๙๒/๔๐ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
ข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครเชียงใหม่ กิจรุ่งเรือง สถานี
วิทยุกระจายเสียง ninetyone Chiang Mai คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐๐ MHz จังหวัด
เชียงใหม่  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทาง
ปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ninetyone Chiang Mai คลื่น
ความถี่ FM ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม่ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครเชียงใหม่      
กิจรุ่งเรือง โฆษณาผลิตภัณฑส์ุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : กรณีบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ 9MCOT HD โฆษณาผลิตภัณฑ์

อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ 9MCOT HD ให้ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮโดรไลซด์ ฟิช คอลลาเจน 
ชนิดผง (ตราคอลลาเฮลท์) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๕๕๑๔๗-๑-๐๐๐๒ หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ 9MCOT HD  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗  เรื่อง กรณีบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ 9MCOT HD 
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ 
Channel) ขอความอนุเคราะห์ ผ่อนผัน ขยายเวลา การก าหนดค่าปรับทางปกครอง 
กรณีฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับกระท าการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยไม่อนุญาตให้บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ เจเจ 
แชนแนล (JJ Channel)  ผ่อนผัน ขยายเวลา การช าระค่าปรับทางปกครอง กรณีฝ่าฝืน
ค าสั่งให้ระงับกระท าการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ             
เจเจ แชนแนล (JJ Channel) ขอความอนุเคราะห์ ผ่อนผัน ขยายเวลา การก าหนดค่า
ปรับทางปกครอง กรณีฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับกระท าการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ 
สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  

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

พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ แก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ที่ได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 
จ านวน ๔๐ นิติบุคคล รวม ๘๙ สถานี ซึ่งได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการถูกต้องครบถ้วนทุกสถานีแล้ว โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการ ๑ ปี นับตั้งแตว่ันที่ใบอนุญาตใบสุดท้ายสิ้นสุดลง 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย ( กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยขอยืนยัน
ความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่มีการต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่น



๑๘ 
 

ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
สรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๙  เรื่อง  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๘ สถานี) : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน  กสทช.  กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๘ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๖ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงก าลังเครื่องส่ง จ านวน ๒ สถานี 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย  (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยขอยืนยัน
ความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจ
อาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ที่ตั้ง 
ตลอดจนก าลังเครื่องส่ง อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาต เนื่องจากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการ
มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของการประกอบ
กิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่น
ความถี่ท่ีกฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล 
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย



๑๙ 
 

ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๘ สถานี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๙ สถานี) : ปส.๑  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช.  กสทช. พลโท 

ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  

 ๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง  
                                 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ สถาน ี 

๒. เห็นชอบไม่รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้พิจารณา  จ านวน ๑ สถานี    

 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๙ สถานี)   

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๘๑  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๑ 
ดังนี้ 
 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามวาระนี้ ในกรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ยื่นขอ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ อันเป็นสาระส าคัญ 
ในการประกอบกิจการ และการให้อนุญาตเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้ กสทช. จึงควร
พิจารณาก าหนดแนวนโยบายและมาตรการก ากับดูแลที่เข้มข้นมากข้ึน”  



๒๐ 
 

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๓๖๔  ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๑ 
ดังนี้ 
“ขอยืนยันความเห็นตามที่ ได้ เคยย้ ามาหลายครั้ งแล้วว่า เรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วนของการ
เปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจไม่มีประเด็น  แต่ในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ที่ตั้งสถานี ตลอดจนที่ตั้งเครื่องส่งและ
สายอากาศ อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาต เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต เพียงให้ทดลอง
ประกอบกิ จก าร เ ท่ า นั้ น  ซึ่ ง ก า รอนุญาตทดลองประก อบกิ จ กา ร
วิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  โดยเฉพาะการ
อนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัด เจน เ พ่ือแก้ ไขปัญหาเรื้ อรั ง ในเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน” 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฝางชนู เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงฝางชนู เรดิโอ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๑๙๐         
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.๑ 

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

ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนู เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงฝางชนู เรดิโอ 
รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๑๙๐  ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขในการทดลองประกอบ
กิจการให้แกห่้างหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนู เรดิโอ 



๒๑ 
 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ)  ขอสงวนความเห็นในประเด็น 
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยขอยืนยันความเห็นตามที่
ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
เรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียง
มาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็น
การเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควร
จะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี -
ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที ่๕.๑.๑๒ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฝางชนู เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงฝางชนู เรดิโอ รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๑๙๐  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง

เสียงสามยอด ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz : ปส.๓  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑.อนุญาตให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ย้ายที่ตั้ งเสาส่งสัญญาณของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz  จากที่ตั้ง
เดิม ละติจูด ๗.๘๙๔๕๘๗ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๘.๓๘๒๙๕๗ องศาตะวันออก       
ไป ณ พิกัดที่ตั้งใหม่  ละติจูด ๗.๘๙๕๓๒๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๘.๓๗๘๔๔๓ 
องศาตะวันออก  โดยให้ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดดังนี้ 
๑.๑ คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz ระบบ เอฟ.เอ็ม. โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค 

เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. 
๒๕๖๐  

 
 
 



๒๒ 
 

 ๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๑.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๑.๙ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์ 

๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๐๐ เมตร โดยวัดจากจุดกึง่กลางสายอากาศถึง
ระดับพ้ืนดิน  

๑.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง  ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด 
ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz  จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่
ได้รับแจ้ง 

๑.๖ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด ระบบ 
เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz  เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ สถานที่          
ตั้งใหม่ จะต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมเป็นหลักในการได้รับฟัง
ข่าวสารของสถานีดังกล่าว  

๑.๗ ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องถือปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินอาคารสถานที่และเสาส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 
(จังหวัดภูเก็ต) โดยเคร่งครัด รวมทั้งประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่๕.๑.๑๓ เรื่อง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz   

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการทับซ้อนของผลประโยชน์ เพราะมาใช้
เสาส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (จังหวัดภูเก็ต) ของส านักงาน กสทช. 
อาจจะมีปัญหาเรื่องการก ากับดูแลหรือไม/่อย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : มส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  จ านวน ๑๐ คณะ 
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้เดิม และมีวาระการปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้น
วาระ แต่ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ โดยให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม



๒๓ 
 

ตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่าย
ค่าตอบแทน ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

  ๑.๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง 
  ๑.   นายต่อพงษ์  เสลานนท์         ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.   นายอิทธิพร  แก้วทิพย์ อนุกรรมการ 
  ๓.   นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ อนุกรรมการ  
  ๔.   พันเอก กฤษฎา  เทอดพงษ์ อนุกรรมการ 
  ๕.   พันต ารวจเอก อดิศร บุญประทีป  อนุกรรมการ 
  ๖.   พลต ารวจโท สุรพล ทวนทอง อนุกรรมการ  
  ๗.   นายวรรณชัย  ไตรแก้ว  อนุกรรมการ 
  ๘.   นายประพันธ์  คูณมี อนุกรรมการ 
  ๙.   นายสชุาติ  เตชจักรเสมา อนุกรรมการ  
  ๑๐. ผศ. ปริญญา ผ่องพุดพันธ์ อนุกรรมการ 
  ๑๑. นายพีระ  ตรีชดารัตน์ อนุกรรมการ 
  ๑.๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
  ๑.   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.   พลโท อภิชาต  นพเมือง อนุกรรมการ 
  ๓.   พลโท ศักดา แสงสนิท อนุกรรมการ  
  ๔.   ดร. ธนากร ศรีสุกใส อนุกรรมการ 
  ๕.   พันต ารวจเอก ชยุต มารยาทตร์  อนุกรรมการ 
  ๖.   นางสาวอุไรกาญจน์ ศิลปะรัตน์ อนุกรรมการ  
  ๗.   พันเอก นิวัฒน์ บุญธูป  อนุกรรมการ  
  ๘.   พันเอก วรชัย อินทะกนก  อนุกรรมการ  
  ๙.   พันเอก อัทธาทร บูรณกาญจน์  อนุกรรมการ  
  ๑๐. นายประสงค์ นุรักษ์ อนุกรรมการ  
  ๑๑. นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน  อนุกรรมการ 
  ๑.๓ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาการรบกวน  
    วิทยุการบิน 

   ๑. พันเอก ดร. อนุรัตน์  อินกัน  ประธานอนุกรรมการ 
   ๒. รศ. อธิคม  ฤกษบุตร อนุกรรมการ 
   ๓. ดร. กิตติ  วงศ์ถาวราวัฒน์ อนุกรรมการ  
   ๔. รศ. ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ อนุกรรมการ  
   ๕. พันเอก ธนชัย ครุฑบุญยงค์ อนุกรรมการ 
   ๖. นายอารี  สวัสด ี อนุกรรมการ 
   ๗. พลโท เจด็จ  ใจมั่น อนุกรรมการ  
   ๘. พลตรี ดร. ชัยณรงค์  เชิดชู อนุกรรมการ  
   ๙. นายทศพร  ซิมตระการ อนุกรรมการ  
 



๒๔ 
 

  ๑.๔ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
   ๑.   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   นายด าริห์  สุตเตมีย ์ อนุกรรมการ  
   ๓.   นายไพศาล  กุวลัยรัตน์ อนุกรรมการ  
   ๔.   นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วงศ ์ อนุกรรมการ  
   ๕.   นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล อนุกรรมการ  
   ๖.   นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร อนุกรรมการ 
   ๗.   นายสุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อนุกรรมการ 
   ๘.   นาวาอากาศเอก ธีระวัฒน์  อินทรไพโรจน์ อนุกรรมการ 
   ๙.   พันต ารวจเอก สุรชัย  คีรีวิเชียร อนุกรรมการ 
   ๑๐. นายทวีวัฒน์  เส้งแก้ว อนุกรรมการ  
   ๑๑. นายวิษณุ  ปาณวร อนุกรรมการ  
  ๑.๕ คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๑.   นายด าริห์  สุตเตมีย ์ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   พันเอก กิตติพงษ์  พุทธิมณี อนุกรรมการ 
   ๓.   นายวีระพล  ปานะบุตร อนุกรรมการ 
   ๔.   พันต ารวจโท สมศักดิ์ เนียมเล็ก อนุกรรมการ  
   ๕.   นายไพรัช บุญประกอบวงศ์  อนุกรรมการ  
   ๖.   ดร. ประธาน วัฒนวาณิชย์ อนุกรรมการ 
   ๗.   พลต ารวจโท มาโนช ไกรวงศ์ อนุกรรมการ 
   ๘.   นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย  อนุกรรมการ 
   ๙.   นายชาตรี  ดาวทอง อนุกรรมการ  

  ๑.๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้
คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

   ๑.   กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์  ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อนุกรรมการ 
   ๓.   พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล อนุกรรมการ  
   ๔.   พลเอก อนุสรณ์ เทพธาดา  อนุกรรมการ  
   ๕.   พันต ารวจเอก ศรายุทธ  จุณวัตร อนุกรรมการ 
   ๖.   รศ. ดร. สุธ ีประศาสน์เศรษฐ อนุกรรมการ 
   ๗.   ดร. พัฒนาพร  โกวพัฒนกิจ อนุกรรมการ  
   ๘.   นายประพฤติ  ฉัตรประภาชัย อนุกรรมการ 
  ๑.๗ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน ด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
   ๑.   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   พลตรี ณัฐวุฒิ สบายรูป อนุกรรมการ 
   ๓.   พลโท ภภิพ  จิตต์แจ้งกุล อนุกรรมการ 



๒๕ 
 

   ๔.   นาวาอากาศโท ดร. กิจเปรม เวศย์ไกรศรี อนุกรรมการ 
   ๕.   นายณัฏฐพงศ์ พงศ์เจริญสุข อนุกรรมการ 
   ๖.   พลโท เจด็จ  ใจมั่น อนุกรรมการ  
   ๗.   นางชโลม  เกตุจินดา อนุกรรมการ  
   ๘.   นางสาววงศ์สุดา  ศุภาพร  อนุกรรมการ 
   ๙.   ดร. ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง อนุกรรมการ  
   ๑๐. นายอนุรุทธิ์  นาคาสัย อนุกรรมการ  
   ๑.๘ คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และก าหนดโครงสร้างอัตรา

ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๑.   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   นาวาอากาศเอกหญิง วรรณสุรีย์  บุญมี อนุกรรมการ 
   ๓.   นายวินัย  วิทวัสการเวช อนุกรรมการ 
   ๔.   พันตรี คณิน  ทันหะพันธ์ อนุกรรมการ 
   ๕.   พลโท ดร. สมชาย  วิรุฬหผล อนุกรรมการ 
   ๖.   นายนุรักษ์  มโนสุจริตธรรม อนุกรรมการ 
   ๗.   พันต ารวจเอก มนัส  นครศรี อนุกรรมการ  
   ๘.   นางสาวปัทมาวรรณ  ศักดิ์ภิรมย์ อนุกรรมการ 
   ๙.   พลเอก พรสิน  พงษ์สุวรรณ อนุกรรมการ 
  ๑.๙ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง 

   ๑.   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   พันเอก ธรนิศวร์  เกื้อสกุล อนุกรรมการ 
   ๓.   นายกีรวุฒิ  กิตติยาดิศัย อนุกรรมการ 
   ๔.   นางกฤณพร  ฟุ้งเกียรติ อนุกรรมการ  
   ๕.   ดร. วิชัย  รูปข าดี อนุกรรมการ  
   ๖.   พลเอก ดิษฐฐ์ภพ  ไก่แก้ว  อนุกรรมการ 
   ๗.   นายอิทธิพล  วรานุศุภากุล อนุกรรมการ 
  ๑.๑๐ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ 
                                         กิจการโทรทัศน์ 

   ๑.   กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.   นายอ านวย  โชติสกุล อนุกรรมการ  
   ๓.   นายเผด็จ  หงส์ฟ้า อนุกรรมการ  
   ๔.   นายประเสริฐ  รักไทยดี อนุกรรมการ  
   ๕.   ผศ. ภญ. สุนทรี ท. ชัยสมัฤทธิ์โชค อนุกรรมการ 
   ๖.   นายเพิ่มสิน  วิชิตนาค อนุกรรมการ  
   ๗.   นางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ อนุกรรมการ 
   ๘.   นายนิพนธ์  โพธิ์พัฒนชัย อนุกรรมการ 
   ๙.   นายเฉลิมชัย  ผู้พัฒน ์ อนุกรรมการ 
   ๑๐. นายศักดาเทพ  ปรีดาเกษมสิน อนุกรรมการ 



๒๖ 
 

 ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  จ านวน ๑๐ คณะ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของ         
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุคลื่นมหานิยม 

POPPULAWAVE คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือวันที ่
๒ มกราคม  ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุคลื่นมหานิยม POPPULAWAVE คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz        
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม        
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญเกื้อ กรุ๊ป เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังใน
การออกอากาศและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุคลื่นมหานิยม POPPULAWAVE คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “สุขภาพกับเสียงเพลง” เมื่อวันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet FM  คลื่นความถี่ FM 
๘๙.๕๐ MHz (ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม. ราชมงคล
ธัญบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : 
ผส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีการออกอากาศรายการ 
“สุ ขภาพกับเสี ยง เพลง” เมื่ อวันที่  ๑๑ ม ิถ ุน ายน  ๒๕๖๑ ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง Sweet FM  คลื่นความถี่ FM ๘๙.๕๐ MHz (ออกอากาศผ่าน
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม. ราชมงคลธัญบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อมูลการออกอากาศรายการ 



๒๗ 
 

“สุ ขภาพกับ เสี ยง เพลง” เมื่ อวั นที่  ๑๑ ม ิถ ุน ายน  ๒๕๖๑  ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง Sweet FM คลื่นความถี่ FM ๘๙.๕๐ MHz (ออกอากาศผ่าน
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม. ราชมงคลธัญบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี) จัดส่งให้แพทยสภาพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “สุขภาพกับ
เสียงเพลง” เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet FM 
คลื่นความถี่ FM ๘๙.๕๐ MHz (ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง         
ม.ราชมงคลธัญบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) อาจมีเนื้อหา 
ไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : ข้อร้องเรียนกรณตีรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “เมียน้อย” 

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) : ผส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีตรวจสอบการจัดระดับความ
เหมาะสมของละครเรื่อง “เมียน้อย” เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท            
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) เพ่ือให้ปรับเปลี่ยน
การจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “เมียน้อย” จากระดับ ท (รายการที่
เหมาะสมส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มี
อายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับค าแนะน า) เพ่ือให้เป็นไป
ตามภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม
ของละครเรื่อง “เมียน้อย” เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕) 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า ในอนาคตอาจจะต้องด าเนินการกรณีลักษณะนี้
ให้รวดเร็วขึ้น เพ่ือให้แก้ไขทันในการออกอากาศ มิเช่นนั้นจะด าเนินการได้
เฉพาะการน ามาออกอากาศซ้ า 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : กรณีมีผู้ยื่นค าขอให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเศรษฐกิจ
พอเพียง  คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด น าส่งเทปบันทึกการ
ออกอากาศของสถานีในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการ
ด าเนนิคดีอาญา  : ผส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีมีผู้ยื่นค าขอให้ส านักงาน กสทช. 
แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเศรษฐกิจพอเพียง  คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz 
จังหวัดร้อยเอ็ด น าส่งเทปบันทึกการออกอากาศของสถานีในช่วงระหว่างวันที่          
๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการด าเนินคดีอาญา ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ร้องเรียนเพ่ือทราบว่า การขอหลักฐานการบันทึก
การออกอากาศของสถานีในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือใช้
ประกอบการด าเนินคดีอาญา เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่จะพิจารณาด าเนินการ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณีมีผู้ยื่นค าขอให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้
สถานีวิทยุกระจายเสียงเศรษฐกิจพอเพียง คลื่นความถี่ FM ๙๖.๗๕ MHz 
จังหวัดร้อยเอ็ด น าส่งเทปบันทึกการออกอากาศของสถานีในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการด าเนินคดีอาญา 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ในกรณีที่พนักงานสอบสวนต้องการหลักฐาน
ก็เห็นด้วยว่าเป็นกรณีที่เป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม
เห็นว่าอาจจะต้องดูรายละเอียดของค าร้องด้วยว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
กสทช. หรือไม่ และเข้าเหตุแห่งการยุติหรือไม่ ถ้าหากไม่เข้าเหตุแห่งการยุติ 
อาจจะต้องพิจารณาว่าจะด าเนินการตรวจสอบไต่สวนได้เพียงใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    :  เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน

เขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘  : มท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบรายงานสรุปผลและแนวทางชี้แจงต่อการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่            



๒๙ 
 

ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

  ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการน าส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าประกาศ
ดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑  เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งข้อมูล
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘   

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒  :   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพิ่มเติม : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม ในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด
สระบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดล าพูน จ านวนรวม ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย ให้แก่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒  เรื่อง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่เพ่ิมเติม 

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓  : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด : ชท.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน ๑๕ วัน 



๓๐ 
 

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบ         
ข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๓  เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการ

ขายส่งบริการและขายต่อบริการ SIP Trunk (Session Initiation Protocol) ของ
บริษัท เยล ลิ้งค์ จ ากัด :  ปท.๒  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท เยล ลิ้งค์ จ ากัด                 
เพ่ือให้บริการขายต่อบริการ SIP  Trunk และบริการ VoIP Termination โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี ทั้งนี้ โดยก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับ
เงื่อนไขการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่ได้รับอนุญาตเพ่ือให้บริการขายต่อ
บริการ SIP Trunk และบริการ VoIP Termination ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๔  เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
เพ่ือให้บริการขายส่งบริการและขายต่อบริการ SIP Trunk (Session Initiation 
Protocol) ของบริษัท เยล ลิ้งค์ จ ากัด    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : นางสาวกนกกรณ์วลี ดวงแก้ว ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  จ ากัด 

กรณีประสบปัญหาไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ Serenade ไปยังเลขหมาย
ใหม่ได้ : รท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑. กรณีขอให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เปลี่ยนหรือย้าย          
เลขหมายใหม่แทนโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมาย ๐๘ ๑๘๕๔ ๔๕๖๔ ให้แก่              
ผู้ร้องเรียนนั้น ปัจจุบันสถานะเลขหมาย ๐๘ ๑๘๕๔ ๔๕๖๔ ถูกยกเลิกบริการ 
(Terminate) แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากผิดนัดช าระ
ค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาก าหนดไว้ และการซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยี่ห้อ iPhone ๗Plus ๓๒GB ในโครงการ Handset  Special Discount จาก
ราคาปกติ ๒๗,๕๐๐ บาท ซื้อได้ในราคา ๒๔,๐๐๐ บาท ดังกล่าว ในระหว่าง
สัญญาใช้บริการระยะเวลา ๑๒ เดือน จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเลขหมาย
ใหม่ได้ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ 



๓๑ 
 

จึงไม่สามารถเปลี่ยนเลขหมายใหม่ให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๘  
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙  

  ๒. กรณีขอให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด มอบสิทธิการเป็น
สมาชิกเซเรเนดให้แก่ผู้ร้องเรียน จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทฯ เคยมอบสิทธิ
เซเรเนด (Serenade) ระดับเอมเมอรัลด์ให้กับเลขหมาย ๐๘ ๑๘๕๔ ๔๕๖๔  
โดยเริ่มมีผลวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ การมอบ
สิทธิเซเรเนดในระดับ (Segment) ใด บริษัทฯ จะพิจารณาตามแต่ละเลขหมาย 
ที่มีการใช้งาน ขึ้นอยู่กับยอดค่าใช้บริการและประวัติการช าระค่าใช้บริการของ
แต่ละเลขหมาย รวมถึงระยะเวลาในการจดทะเบียนเข้ามาเป็นลูกค้าเป็นส าคัญ 
ดังนั้น เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมาย ๐๘ ๑๘๕๔ ๔๕๖๔ ถูกยกเลิกบริการ 
(Terminate) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ก่อนครบระยะเวลา ๑๒ เดือน 
ตามรายการส่งเสริมการขายที่สมัครใช้บริการ เนื่องจากผู้ร้องเรียนผิดนัดช าระ
ค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาก าหนดไว้ บริษัทฯ จึงไม่อาจพิจารณามอบสิทธิ
เซเรเนด (Serenade) ให้แก่ผู้ร้องเรียนได้  

 ๓. กรณีการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างรอบบิลวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และรอบบิลวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ จากการตรวจสอบตามใบแจ้งค่าใช้บริการ ไม่พบข้อมูลการใช้
บริการของโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมาย ๐๘ ๑๘๕๔ ๔๕๖๔ และบริษัทฯ ไม่ได้
แสดงหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพ่ือยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บ
ค่าบริการดังกล่าว และผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลว่าไม่ได้ใช้บริการโทรออกจากเลขหมาย
ดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการในรอบบิลเดือน
สิงหาคม ถึงรอบบิลเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากผู้ร้องเรียน ตามประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๒๒ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๕   เรื่อง  นางสาวกนกกรณ์วลี ดวงแก้ว ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด กรณีประสบปัญหาไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ Serenade 
ไปยังเลขหมายใหม่ได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรับจัดสรรคลืน่ความถี่ใหม่ เพื่อใช้ใน

โครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) : คท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๕๘๕๐ –๕๙๒๕ MHz ความกว้างแถบคลื่นความถี่
ไม่เกิน ๗๕ MHz ก าลังส่งไม่เกิน ๓๐ dBm  ชนิดประจ าที่ จ านวน ๒๔ เครื่อง 
ส ารอง ๖ เครื่อง และชนิดเคลื่อนที่ จ านวน ๑๒ เครื่อง ส ารอง ๘ เครื่อง แก่



๓๒ 
 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในโครงการระบบขนส่งผู้โดยสาร
อัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) 

  ๒. อนุญาตให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ตั้งสถานีฐาน (Base Station) 
จ านวน ๑ สถานี ตั้งสถานีเคลื่อนที่ทางบก (Land Mobile Station) จ านวน 
๑๒ สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (Land 
Mobile Service) เ พ่ือใช้ ใน โครงการระบบขนส่ งผู้ โดยสารอัตโนมัติ 
(Automated People Mover : APM) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

   ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร 
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้งขออนุญาตใช้
คลื่นความถี่ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

   ๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมที่น ามาใช้งานต้องเป็นตราอักษร รุ่น/แบบ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์แล้ว
เท่านั้น หรือต้องแสดงเครื่องหมายการได้รับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานที่ตัวเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ ์

   ๒.๓ หากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  มีความประสงค์จะใช้งาน
เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่ง
ใดๆ จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม และต้องขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง 
และหากการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสาร
อ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  
จะต้องเป็นผู้แก้ไขการรบกวนหรือระงับการใช้งานทันที 

   ๒.๔ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๓. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าตอบแทนในการใช้คลื่น
ความถี่ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง                
การก าหนดให้ผู้ ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ                  
เป็นจ านวนเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในอัตราร้อยละ ๗ 
เป็นจ านวนเงิน ๒๖,๒๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๑,๒๕๐ บาท 

  ๔. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการ
จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้การอนุญาตในครั้งนี้
เป็นอันสิ้นผล 

  ๕. ให้นิติบุคคลร่วมท างาน ไออาร์วี (ประกอบด้วยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) บริษัท เรืองณรงค์ จ ากัด บริษัท ไทย อิงเกอร์ เทคโนโลยี 
จ ากัด และบริษัท วิวเท็กซ์ จ ากัด) หรือผู้แทน น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม   
เพ่ือส่งมอบให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) น าไปใช้ตามที่ได้รับ
อนุญาต โดยให้ติดต่อส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม ส านักงาน 



๓๓ 
 

กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกล่าว 

  ๖. การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในโครงการระบบ
ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มิใช่เป็นการ
ใช้คลื่นความถี่ ในการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการข่ายวิทยุคมนาคม
สาธารณะหรือแก่บุคคลทั่วไป ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ตาม
มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังนั้น จึงมิต้องเปิดเผยรายงานการประชุมพร้อมทั้งผลการลงมติของที่ประชุม
ทั้งรายบุคคลและทั้งคณะให้สาธารณะทราบ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๖   เรื่อง  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขอรบัจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ 
เพ่ือใช้ในโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover 
: APM) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม  : รท. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดยมีวาระการปฏิบัติ
หน้าที่ ๑ ปี นับแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หรือจนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะ
พ้นวาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ 
โดยให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ (๒) ข้อ ๑๗ และ            
ข้อ ๑๙ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่าย
ค่าตอบแทน ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
๑.   กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศลีพิพัฒน์  ที่ปรึกษา 
๒.   นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา   ประธานอนุกรรมการ 
๓.   นายธานีรัตน์  ศิริปะชะนะ   อนุกรรมการ 
๔.   รศ. ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี   อนุกรรมการ 
๕.   นายชัยฤกษ์  ดิษฐอ านาจ   อนุกรรมการ 
๖.   พลโท ภัทร์ไพบูลย์  สังข์สุวรรณ  อนุกรรมการ 
๗.   นางเดือนเด่น  นิคมบริรักษ์   อนุกรรมการ 
๘.   นายจาตุร เกิดบ้านชัน   อนุกรรมการ 
 



๓๔ 
 

๙.   รองเลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
   สายงานกิจการโทรคมนาคม   
๑๐. ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. ผู้อ านวยการส่วนพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช.  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๒.๗  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การของบประมาณเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๒ แชะ อัตลักษณ์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ : จท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้
ส านักงาน กสทช. โดยส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม จัดท าค าขอ
งบประมาณเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  
๒ แชะ อัตลักษณ์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ภายใต้กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้
ให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. พิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 

  ๑. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้ันตอน  
                                   การขออนุมัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒  
     ๒. งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามขั้นตอน  
                                   การขออนุมัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓  
     อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  ขอเปิดเผยความเห็นโดยจะจัดท าความเห็นจัดส่ง

ให้ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๘  เรื่อง การของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒ แชะ อัตลักษณ์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓   

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๘๑  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๑ ดังนี้ 
 “ผมขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยยืนยันความเห็นตาม
บันทึกที่ สทช.๑๐๐๕/๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งผมได้ตั้งข้อสังเกต



๓๕ 
 

เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของระบบลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามร่าง
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ ว่าการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Software Application) 
แบบเดิมนั้นมีข้อผิดพลาด ยังขาดประสิทธิภาพ หรือขาดความแม่นย าเพียงพอ 
เพราะเหตุที่ข้อมูลถ่ายภาพจากบัตรประชาชนในปัจจุบันยังมีความละเอียด
น้อยเกินกว่าจะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับระบบจดจ าใบหน้า (Face 
Recognition) ได้ ซึ่งผมเห็นว่าทางเลือกท่ีดีกว่าในขณะนี้คือการบังคับใช้ระบบ
สแกนลายนิ้วมือซึ่งจะให้ความแม่นย าที่สูงกว่า ดังนั้น จึงควรใช้ทั้งสองวิธีการ
ร่วมกันในการตรวจสอบฯ  
   เมื่อพิจารณารายละเอียดการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒ แชะ อัตลักษณ์         
ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ส าหรับเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัด
นราธิวาส และอีกสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา ตามที่กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค ๔ (กอ. รมน. ภาค ๔)  ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการจัด
ระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ นั้น เพ่ือเป็นการระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง
และความสงบสุขของประชาชนในพ้ืนที่และของรัฐ ซึ่งความมุ่งหมายดังกล่าว
เป็นไปด้วยเจตนาที่ดี ดังนั้นส านักงาน กสทช. จึงควรแก้ไขระบบเก่าให้มีความ
แม่นย าในการตรวจสอบเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้ตามความมุ่งหมาย
ของรัฐ” 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓   : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย

การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา(JTC) 
ครั้งที่  ๒ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทย
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุฯ  คภ. 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม  โดยเห็นชอบการก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๒  (The 2nd Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination  and  Assignment of Frequencies along Thailand – 
Myanmar Common Border – JTC) ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วม



๓๖ 
 

ทางเทคนิคฝ่ายไทย ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  
 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย-เมียนมา (JTC) ครั้งที่ ๒ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
จ านวน ๑ คณะ และขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ 
จ านวน ๓ คณะ  : ทบ. 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

     ๑. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่าย
จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี 
นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง หรือจนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้นวาระการด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้  โดยให้
อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. 
ว่ าด้ วยการแต่ งตั้ ง  การปฏิ บั ติ หน้ าที่  และการจ่ ายค่ าตอบแทน ของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ตาม
เอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ        ประธานอนุกรรมการ 
  ๒. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ 
  ๓. ปลัดกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 
  ๔. อธิบดีกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
  ๕. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อนุกรรมการ 
      และคอมพิวเตอร์ 

   ๖. พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ อนุกรรมการ  
   ๗. พลเอก เฉลิม  คูหาวิชานันท ์ อนุกรรมการ  
   ๘. พันเอก ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด อนุกรรมการ 
   ๙. นายสมศักดิ์  พจน์ปฏิญญา อนุกรรมการ  
     ๑๐. นายสมชาย  ศักดาเวคีอิศร อนุกรรมการ  



๓๗ 
 

     ๑๑. ผู้จัดการส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ  
     ๑๒. พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ  
     ๑๓. พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ  

ทั้งนี้  ในการจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  

 ๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง หรือจนกว่า 
กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน ๓ คณะ ดังนี้ 

  ๒.๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

  ๒.๒  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

  ๒.๓  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๓.๒  เรื่อง  การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ จ านวน ๑ คณะ และขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ 
จ านวน ๓ คณะ    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒     

ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการจัดตั้ง
บริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็น
ส่วนประกอบ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการจัดตั้ งบริการทดสอบและวิจัยวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ รหัสโครงการ B๒-๐๐๓/๓-๒-๖๑ 
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยปรับลด
งบประมาณจาก ๔๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท คง เหลื องบประมาณทั้ ง สิ้ น 
๓๔,๑๕๕,๗๐๐ บาท 



๓๘ 
 

๒. ไม่เห็นชอบข้อเสนอโครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินแต่ได้
คะแนนความเหมาะสมทางเทคนิคในอันดับรอง และโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค จ านวน ๒ ราย วงเงินจ านวน 
๙๔,๙๙๙,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒  

ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการส่งเสริม
การผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายการส าหรับเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา 
๕๒ (๑) โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน ๑ ราย ได้แก่ โครงการ
รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (เด็กปฐมวัย) “มะลิจอมแก่น เดอะ    
ซีรีย์” รหัสโครงการ B๑-๐๑๙/๔-๒-๖๑ หน่วยงาน บริษัท ไอเวลล์ กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวนเงิน ๑๑,๓๓๑,๓๐๐ บาท  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒ (๑) โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว  จ านวน ๒๖ ราย จ านวนเงิน 
๔๒๘,๔๙๙,๗๖๗.๘๘ บาท   

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนขอบเขตของงานโครงการ
ส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายการส าหรับ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และประกาศเพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุนฯ โดยใช้กรอบวงเงินคงเหลือจากโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์



๓๙ 
 

มาตรา ๕๒ (๑)  โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวนเงิน ๑๘,๖๖๘,๗๐๐ บาท 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่ง
ให้ในภายหลัง   
 

หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการ
ส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลรายการส าหรับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๓๖๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๓.๔ ดังนี ้
“๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2561 ซึ่งพิจารณาทีโออาร์ของโครงการนี้ 
ผมได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การก าหนดทีโออาร์ให้รายการที่เสนอขอรับทุนต้องมี
ความยาวไม่ต่ ากว่า 80 ตอนนั้นไม่เหมาะสม เนื่องเพราะการมีปริมาณตอนที่
มากเกินไปจะท าให้การจัดสรรทุนท าได้น้อยราย ไม่กระจาย ส่งผลต่อรูปแบบ/
เนื้อหารายการที่ไม่หลากหลาย ซึ่งจากผลการด าเนินการที่ผ่านมาก็ปรากฏ
สภาพปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจนแล้ว โดยเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่แต่ละ
โครงการที่ผ่านเกณฑ์ขอมา จะพบว่า ส าหรับรายการที่ออกอากาศยาว 5 นาที
ต่อตอน งบประมาณที่เสนอมาจะอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 3 ของกรอบวงเงิ น           
นั่นหมายถึง หากเลือกสนับสนุนรายการที่มีความยาว 5 นาที จากกรอบ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐ ล้านบาทก็อาจสนับสนุนได้ 3 รายการ แต่ส าหรับ
รายการที่ความยาว 30 นาที พบว่างบประมาณที่เสนอมานั้นอยู่ที่ประมาณ 30 
ล้านบาท (มีเพียง 1 รายที่เสนอที่ 20 ล้านบาท) ซึ่งหากเลือกสนับสนุนรายการ
ที่มีความยาว ๓๐ นาที ย่อมสนับสนุนได้เพียงรายเดียว ดังนั้นจึงตอกย้ าว่า การ
ก าหนดให้รายการต้องยาวไม่ต่ ากว่า 80 ตอนนั้นน่าจะเป็นปัญหา เพราะท าให้
ไม่สามารถสนับสนุนรายการได้หลากหลาย ทั้งในแง่เนื้อหา รูปแบบรายการ และช่วงวัย 
ทั้ งที่ ในภาพรวมของอุตสาหกรรมที วี ก็ ขาดแคลนรายการเด็กอย่ างมาก                          
ดังที่ในหลักการและเหตุผลของทีโออาร์ก็ได้ระบุไว้เองว่า “โดยภาพรวมของการ
น าเสนอ ยังไม่พบรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย (3 -5 ปี) ในทุกช่อง
สถานี ส่วนรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมส าหรับเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) พบได้
น้อยมาก” จึงเป็นที่ชัดเจนว่า การสนับสนุนให้เกิดรายการเด็กเพียง 1 -2 
รายการ ย่อมไม่เพียงพอและไม่ตอบโจทย์สภาพปัญหาที่เป็นอยู่ อีกทั้ง เมื่ออ่าน
รายละเอียดของโครงการที่ผ่านเกณฑ์ พบว่ามีหลายรายการที่มีเนื้อหารายการ
น่าสนใจและแตกต่างกัน เช่น การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การสร้าง
แรงบันดาลใจจากต้นแบบส าหรับเด็กวัยเรียน การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของ



๔๐ 
 

เด็กปฐมวัย โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น แต่ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวก็           
ท าให้เกิดข้อจ ากัดและตัดโอกาสการได้รับทุนของบางรายการไปอย่างน่าเสียดาย 

๒. ในประเด็นกระบวนการพิจารณาให้ทุน มีข้อสังเกตว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 6-31/2562 
วันที่ 3 เมษายน 2562 มติที่ประชุมอนุมัติให้สนับสนุนโครงการ 4 ราย โดย
โครงการแรก (รายการ 5 นาที) เป็นโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รับการ
พิจารณาให้สนับสนุนรายการทั้ง ๘๐ ตอนในวงเงินงบประมาณ 11.3 ล้านบาท 
(มากกว่า 1 ใน 3 ของกรอบวงเงินที่จะให้ทุน) ส่วนอีก 3 โครงการ ให้มีการ
ต่อรองลดจ านวนตอนลง โดยโครงการที่สอง รายการ 5 นาที ลดเหลือ 40 ตอน 
โครงการที่สามและสี่ รายการ 30 นาที ลดเหลือ 23 ตอน และ 15 ตอน 
ตามล าดับ จึงมีประเด็นว่า การเลือกที่จะต่อรองลดจ านวนตอนเฉพาะกับ           
๓ โครงการ โดยที่ให้การสนับสนุนเต็มจ านวน 80 ตอนกับโครงการแรก ถือเป็น
การเลือกปฏิบัติหรือไม่  ยิ่ ง ไปกว่านั้น  กรณีที่ การพิจารณาในชั้นคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน 
2562 มีมติสนับสนุนเพียงโครงการแรก และไม่สนับสนุนโครงการที่เหลือ
ทั้งหมด แม้แต่โครงการที่ผ่านเกณฑ์ อาจไม่ได้ให้ความเป็นธรรมต่อโครงการที่
ผ่านเกณฑ์แต่ต้องตกไปอันเนื่องมาจากวงเงินงบประมาณที่คงเหลือนั้น         
ไม่เพียงพอ หรอืไม ่

๓. ในกรณีที่จะมีการจัดท าทีโออาร์ใหม่เพ่ือจัดสรรวงเงินที่เหลือ 18.6 ล้านบาท 
อาจมีประเด็นเปราะบางที่จะต้องพิจารณาให้ดีเกี่ยวกับข้อก าหนดเรื่องจ านวน
ตอน นั่นคือ หากจะปรับลดจ านวนตอนลงในส่วนทีโออาร์ใหม่ก็อาจเกิดค าถาม
เรื่องความเป็นธรรมและการเลือกปฏิบัติอยู่ดี ในกรณีที่มีการพิจารณาให้การ
สนับสนุนโครงการตามทีโออาร์เดิมไปแล้วเพียงโครงการเดียว แต่หากไม่
ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดดังกล่าวก็จะเกิดเหตุการณ์ปัญหาในลักษณะเดิมอีก ทั้งนี้ 
เห็นว่า หากเลือกแนวทางปรับลดจ านวนตอนลง ก็ควรมีการประสานกับผู้เสนอ
โครงการที่ผ่านเกณฑ์เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้น าเสนอโครงการเข้ามาอีกครั้งตาม
กรอบทีอาร์ใหม”่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี 

๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์



๔๑ 
 

มาตรา ๕๒ (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 
๓ ราย จ านวนเงิน ๑๙,๙๒๙,๗๕๓.๐๓ บาท  ได้แก่  
๑.๑ โครงการ The yes sir  รู้ครับ...รับทราบค่ะ รหัสโครงการ B๒-๐๐๗/๔-๒- ๖๑ 

หน่วยงาน บริษัท เซ้นส์  เอนเตอร์ เทนเมนท์  จ ากัด  จ านวนเงิน 
๖,๗๗๖,๕๐๐ บาท  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

๑.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ รหัสโครงการ B๒-
๐๐๒/๔-๒-๖๑ หน่วยงาน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ากัด 
จ านวนเงิน ๙,๔๖๑,๐๕๒.๖๓ บาท  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ รหัสโครงการ B๒-
๐๑๕/๔-๒-๖๑ หน่วยงาน บริษัท เวิลด์ไวด์ มีเดีย เน็ตเวิร์ค จ ากัด            
จ านวนเงิน ๓,๖๙๒,๒๐๐.๔๐ บาท  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา 
๕๒ (๒) โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ ที่ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบเอกสารขั้นที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติขั้นที่ ๒ จ านวน ๕ ราย 
และไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค จ านวน ๓ ราย 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๕  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔  ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ 
(๒) : โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการรู้เท่าทันสื่อ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า ทั้ง ๓ โครงการที่ผ่านการพิจารณาน่าจะมีการ
ยื่นเสนอของบประมาณจ านวนที่สูงเกินจึงท าให้สามารถต่อรองได้มาก ทั้งในเรื่อง      
ของการลดงบประมาณและการเพ่ิมจ านวนตอนของเนื้อหา ซึ่งในกรณีที่มีความ
เท่าทันและต่อรองได้ก็เป็นเรื่องที่ดี ท าให้ข้อเสนอดูสมเหตุสมผล แต่หากไม่เท่าทัน
ก็จะเท่ากับจ่ายเงินไม่คุ้มค่า นอกจากนั้นปัญหาก็คือจะท าให้โครงการมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรรมการชุดต่างๆ ที่ กสทช. 

แต่งตั้ง ซึ่งใกล้จะครบวาระ : นย. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรรมการที่ กสทช. แต่งตั้ง 

จ านวน ๕ คณะ ออกไปอีก ๑ ปี หรือจนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้นวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ของส านักงาน กสทช. 
(ครบวาระวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) 



๔๒ 
 

 ๒. คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครบวาระวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

 ๓. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการสอบเพ่ือรับประกาศนียบตัรพนักงานวิทยุคมนาคม
ประเภททัว่ไปประจ าเรือ ( General Operator’s Certificate : GOC) และประเภท
จ ากัดเขตเดินเรือทะเล (Restricted Operator’s Certificate : ROC)  (ครบวาระ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

 ๔. คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. (ครบวาระวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

 ๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในส านักงาน 
กสทช. (ครบวาระวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๖  เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรรมการ
ชุดต่างๆ ที่ กสทช. แต่งตั้ง ซึ่งใกล้จะครบวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรกึษาด้านกฎหมาย กสทช.  : มท.  มส. 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. โดยมีวาระการ

ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง หรือจนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้น
วาระการด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ 
โดยให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ (๑) ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ ง การปฏิบัติหน้าที่  และการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  นายอัครวิทย์  สุมาวงศ์   ประธานอนุกรรมการ 
๒.  ศ. กิติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  อนุกรรมการ 
๓.  นายดิสทัต โหตระกิตย์   อนุกรรมการ 
๔.  นายวีระพล  ปานะบุตร   อนุกรรมการ 
๕.  นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์   อนุกรรมการ 
๖.  รศ. ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ์  อนุกรรมการ 
๗.  ศ. ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์   อนุกรรมการ 
๘.  ศ. ดร. ก าชัย  จงจักรพันธุ์   อนุกรรมการ 
๙.  พนักงาน ส านักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ 
     มอบหมาย  
 
 
 



๔๓ 
 

๑๐.พนักงาน ส านักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. ผู้ช่วยเลขานุการ 
     มอบหมาย 
๑๑.พนักงาน ส านักงาน กสทช. ที่เลขาธิการ กสทช. ผู้ช่วยเลขานุการ 
     มอบหมาย 
ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๗  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 
 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๕   น.       

 
 
 


