
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

___________________________ 
 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ    ท าหน้าที่ประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ    
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ   
๕. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ติดภารกิจ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลโท ฤทธิชัย เถาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 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. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 
 

๑. นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๒. นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นายฉันทพันธ์  ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๔. นางรวิภา  ด้วงแดงโชติ ผู้อ านวยการส่วนส านักบริหารคดีและนิติการ 
๕. พันตรีหญิง ปนัดดา อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๖. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๗. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักบริหารคดีและนิติการ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป็นประธานในงานยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๗๐๐ MHz  
ณ อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. โดยมีขนาดคลื่นความถี่รวม ๓๐ MHz 
แบ่งเป็นใบอนุญาตละ ๑๐ MHz จ านวน ๓ ใบอนุญาต ราคาการจัดสรรคลื่น
ความถี่อยู่ที่ ๑๗,๕๘๔ ล้านบาทต่อหนึ่งชุดใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอายุ ๑๕ ปี 
โดยมีระยะเวลาการช าระเงินแบ่งออกเป็น ๑๐ งวด ช าระเงินปีละหนึ่งงวด 
งวดละเท่าๆ กัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งมีผู้มายื่นแบบค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จ านวน ๓ ราย 
ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด เลือกความถี่ชุดที่ ๑ 
ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 



๓ 
 

จ ากัด เลือกความถี่ชุดที่ ๒ ช่วงความถี่วิทยุ 713-723 MHz คู่กับ 768-
778 MHz และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เลือกความถี่ชุดที่ ๓ 
ช่วงความถ่ีวิทยุ 723-733 MHz คู่กับ 778-788 MHz  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
การจัดสรรคลื่นฯ ต้องน าเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาช าระให้แก่
ส านักงาน กสทช. ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๑๕ วัน และ
ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยเงินค่าใบอนุญาตดังกล่าวจะน าไปเยียวยา
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ส่วนที่ เหลือจะน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป             
ขอขอบคุณท่านเลขาธิการ กสทช. /ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.   
ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ช่วยด าเนินการในเรื่องดังกล่าวจนส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๒. เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป็นประธาน พร้อมด้วย 
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และกสทช. ประวิทย์ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี ในพิธี           
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้ง
ศูนย์ทดลองทดสอบ 5G กับมหาวิทยาลัย ๓ แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เ พ่ือจัดตั้ งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในพ้ืนที่ของทั้ ง  ๓ มหาวิทยาลัย             
ในการศึกษาการทดสอบและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และระบบที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G และขยายความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล 5G ให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ในทุกภูมิภาค ในการใช้ยูสเคสที่
แตกต่างกัน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ แห่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปแล้ว           

๓. ตามท่ีได้มีค าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการ กสทช. โดยสรุปมีเนื้อหา
ส าคัญว่า หากกฎหมายที่ให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กสทช. ยังไม่แล้วเสร็จประกาศ
เป็นกฎหมายใช้บังคับ ก็ให้ กสทช. ชุดปัจจุบันรักษาการและปฏิบัติหน้าที่กัน
ต่อไป แม้จะมีอายุครบ ๗๐ ปีก็ยังคงรักษาการต่อไปได้ ดังนั้นส าหรับเรื่อง
ต่างๆ ที่ให้ชะลอไว้ ก็จะต้องด าเนินการและผลักดันเพ่ือให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ต่อไป      

๔. ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๐ น. จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) และวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)  ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.  



๔ 
 

 อสมท (ช่อง ๙ MCOT HD) ถนนพระราม ๙  จึงขอเชิญกรรมการทุกท่าน         
เข้าร่วมบันทึกเทปในวันและเวลาดังกล่าว โดยส านักงาน กสทช. จะได้จัดเตรียม      
รถตูอ้อกจากส านักงาน กสทช.  เวลา ๐๘.๓๐ น. ส าหรับการแต่งกายชุดปกติขาว 

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

โดยให้ปรับแก้ไขตามบันทึก กสทช. ประวิทย์ฯ ที่ สทช. ๑๐๐๖/๔๒๖ ลงวันที่ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า ไม่ขอร่วม

พิจารณาวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จ านวน 
๑๕ เรื่อง ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ

บริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน  
๒๕๖๒  : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในฯ : นย. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบการบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
แต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : มท. ทท. คท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า  ในรอบ
เดือนนี้มีบริษัทใหญ่  ๆซึ่งถูกปรับ อาทิ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด 
บริษัท  หัวเว่ย  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น จึงขอให้ส านักงาน กสทช.                
ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒  : รท.  

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการ

โทรคมนาคม ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินงานจ านวน ๐ ราย  
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : ผลการด าเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์         

ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิร์ตซ์ : 
คภ. 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐          
เมกะเฮิร์ตซ์ จากผู้รับใบอนุญาตจ านวน ๓ ราย ได้แก่ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และกรมการสื่ อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้ งนี้  ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ
ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น  ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 



๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถ่ี โดยขอฝากส านักงาน 
กสทช. ให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการถือครองคลื่นของทุก
หน่วยงานด้วย เพ่ือจะได้เป็นการพิสูจน์สิทธิก่อนที่จะด าเนินการในส่วนอ่ืนๆ         
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : กส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นขอ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฎประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๙ สถานี      
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน  ๓๗  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน  ๑๐  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน    ๒  สถานี  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า           
ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการ
ปร ะ เ มิ น ผลและทบทวนน โ ยบาย เ รื่ อ งก า 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



๗ 
 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ          
ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัด
เวลาให้ชัดเจน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ปส.๑  
  

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นขอต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๒๘ สถานี      
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน  ๑๐๘  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน    ๑๐  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน    ๑๐  สถานี  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า        
ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการ
ปร ะ เ มิ น ผลและทบทวนน โ ยบาย เ รื่ อ งก า 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 ๔.๘ : การขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ ภายหลัง

คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ จ านวน ๒ สถานี : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบการขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ ภายหลัง
คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียงสรรค์พัฒนาท้องถิ่น คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัด



๘ 
 

ร้อยเอ็ด และ สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นของคนพิษณุโลก คลื่นความถี่ ๙๐.๒๕ 
MHz จังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ขอให้ส านักงาน  กสทช. ไปตรวจสอบเพ่ิมเติมว่าจะต้องเป็น

เรื่องเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา เพราะกรรมการ กสทช. ได้มีมติไปแล้ว แต่ผู้ประกอบ
กิจการขอยกเลิก ตามกฎหมายจะต้องผูกพันลักษณะใด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จ านวน ๗ สถานี : ปส.๑    
 
มติที่ประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๗ สถานี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นค่าบริการที่ถูกเรียก

เก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการ True Vision (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๑) : บส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นค่าบริการ

ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการ True Vision (เลขที่ ๗๘/๒๕๖๑)  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีร้องเรียนนี้โดยข้อเท็จจริง มีสองประเด็น 

ได้แก่ ค่าอุปกรณ์กับค่าบริการที่ผิดพลาด ซึ่งในข้อเท็จจริงควรจะต้องตรวจสอบ
ว่าท าไมจึงคิดค่าบริการผิด ส าหรับค่าอุปกรณ์พอเข้าใจได้ว่าเป็นกรณีพิพาททั่วไป 
ซ่ึงภายหลังจากเก็บอุปกรณ์ก็คืนเงินให้ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการแพ็กเก็จ 

ทรู สมาร์ท ช้อยส์ พร้อมยกเว้นค่าปรับกรณียกเลิกการใช้บริการก่อนครบ
ก าหนดสัญญา (เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการ

ใช้บริการแพ็กเก็จ ทรู สมาร์ท ช้อยส์ พร้อมยกเว้นค่าปรับกรณียกเลิกการใช้
บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  



๙ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า การก าหนดค่าปรับกรณียกเลิกการใช้บริการ
ก่อนครบก าหนดอาจจะต้องตรวจสอบสัญญาด้วยว่า ข้อสัญญาดังกล่าวชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ในการก าหนดอัตราค่าปรับนี้ ซึ่งหากไม่ชอบด้วยกฎหมายก็
จะต้องสั่งให้แก้ไขต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การแก้ไขปรับปรุงแบบสัญญาให้บริการโทรศัพท์/Broadband Internet ของ

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : มท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการแก้ไขปรับปรุงแบบสัญญาให้บริการโทรศัพท์/Broadband 

Internet ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการให้เป็นตาม
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ

บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒  : มส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ

บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๓๐๗/๒๕๖๑  ค าสั่งที่ คร.๙๓/๒๕๖๒ ระหว่าง
กรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มส.  

 
มติที่ประชุม  รับทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๓๐๗/๒๕๖๑ ค าสั่งที่ คร.๙๓/๒๕๖๒ 

ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีอุทธรณ์
ค าสั่งก าหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ไม่ให้บังคับ
กรมประชาสัมพันธ์ช าระค่าปรับทางปกครอง อันเนื่องมาจากการไม่ติดตั้ง ขยาย และ 
ให้บริการโครงข่าย MUX ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์

ของส านักงาน กสทช. อันเนื่องมาจากการยื่นอุทธรณ์ช้ากว่าก าหนด เป็นกรณีที่ไม่
ควรเกิดขึ้น กล่าวคือ หากมีเจตนาที่จะอุทธรณ์จริงๆ ก็ควรต้องปรับกระบวนการ
ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรืออาจขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์



๑๐ 
 

ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีเจตนาจะอุทธรณ์อยู่แล้ว ก็ควรจะไม่ยื่นอุทธรณ์ไปเลย 
ส่วนประเด็นเรื่องการนับระยะเวลาที่ไม่ตรงกันนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้  เนื่องจาก
ศาลได้ใช้ไปรษณีย์ตอบรับมาเป็นหลักฐานว่าส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้งตั้งแต่
วันที่ 29 สิงหาคม จึงอาจต้องตรวจสอบว่า หลังจากนั้นได้มีการรีบด าเนิน
กระบวนการให้ทันเวลาหรือไม่ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ :  การด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน ๗๐๐ MHz 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ
แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม : คณะท างาน
ด้านการจัดท าหลักเกณฑ์และการอนุญาตฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 

๗๐๐ MHz ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ตาม
เอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๕ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๕ สถานี 
ดังนี้ 
๑. กลุ่มคนจิตอาสาพัฒนาชุมชน  รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๖๔ ใบอนุญาตเลขที่              

B0-S10020-0105-56 
๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวันโปรโมชั่น รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๒๐๔  ใบอนุญาตเลขที่ 

B0-S10030-1820-56   
๓. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพธานีโปรโมชั่น รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๓ ใบอนุญาตเลขที่  

B0-S10030-0419-57  
๔. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทสยาม ธุรกิจ รหัสสถานี  ๑๓๕๒๐๒๔๖ ใบอนุญาตเลขที่   

B0-S10030-0133-57  



๑๑ 
 

๕. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทสยาม ธุรกิจ รหัสสถานี  ๑๓๕๒๐๒๔๕ ใบอนุญาตเลขที่   
B0-S10030-0126-57 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ แสดงความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า 
เห็นชอบในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนชื่อเพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ให้บริการและให้
ตรงกับประเภทการประกอบกิจการ แต่ยังคงขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยลง
มติในการพิจารณากรณีการขอเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจากสถานีเพ่ือความ
มั่นคงมาเป็นสถานีบริการธุรกิจ ว่าการเปลี่ยนแปลงสิทธิ อันเป็นสาระส าคัญใน
ลักษณะนี้ไม่สมควรอนุญาตให้ด าเนินการได้ เนื่องจากนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว แต่กลับถูกใช้มาเป็น
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้
ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล 
ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้
คลื่นความถี่ออกไปด้วย นโยบายดังกล่าวจึงสมควรที่จะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนอยู่แล้ว แต่กรณีดังกล่าวเท่ากับปล่อยให้มีการขยายตัวของกิจการประเภท
บริการธุรกิจเพ่ิมเติมเข้ามาอีก 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๕ สถานี)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ :  การพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการทดสอบออกอากาศของกลุ่มคน     

คนลาดชะโด สถานีวิทยุกระจายเสียงคนลาดชะโด (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๒๓) 
: ปส. ๑  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการทดสอบออกอากาศให้กลุ่มคนคนลาดชะโด สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนลาดชะโด (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๒๓) โดยให้กลุ่มคนคน
ลาดชะโดฯ ด าเนินการขอทดสอบการออกอากาศสถานีตามข้อมูลคลื่นความถี่ที่
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
เป็นหนังสือ โดยให้ถือว่ากลุ่มคนคนลาดชะโดฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือท าการทดสอบการออกอากาศเป็นการ
ชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น  ทั้ งนี้ ให้กลุ่มคนคนลาดชะโดฯ                
มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 



๑๒ 
 

๒๕๒๒ รับทราบถึงการทดสอบการออกอากาศสถานีชั่วคราวตามห้วงเวลาที่ได้
ประสานงานกับส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่สถานีตั้งอยู่ 

 ๒.  ให้กลุ่มคนคนลาดชะโดฯ รายงานผลการทดสอบการออกอากาศของสถานีและ
น าส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ส านักงาน กสทช. ส่วนกลาง ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ครบก าหนดด าเนินการ 

 ๓. ให้กลุ่มคนคนลาดชะโดฯ ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๙ วรรคสี่
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสี ยง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และค าขอรับใบอนุญาต                   
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ 
ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่กระบวนการทดสอบการออกอากาศของสถานีได้เสร็จ
สิ้นลง และกลุ่มคนคนลาดชะโดฯ ได้รับแจ้งผลการปรับปรุงข้อมูลการใช้งานคลื่น
ความถี่จากส านักงาน กสทช. เป็นหนังสือ   

  ทั้งนี้ การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการนั้น ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท้าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการ
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป 
และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามกฎหมายสิ้นสุดลงทันที        
นับแต่วันที่ครบก าหนด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๒  เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการทดสอบออกอากาศ
ของกลุ่มคนคนลาดชะโด สถานีวิทยุกระจายเสียงคนลาดชะโด (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๖๒๓) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท ไดอารี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด สถานี
คนเรดิโอ (เรดิโอไทม์) รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๕๖ : ปส.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท ไดอารี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด สถานีคน 
เรดิโอ (เรดิโอไทม์) รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๕๖ เนื่องจากประวัติการวัดแพร่การ
แปลกปลอมของสถานีและประวัติการน าเครื่องส่งเข้าทดสอบมาตรฐานทาง
เทคนิค ปรากฏการด าเนินการในห้วงเวลาก่อนที่ กสทช. จะมีมติให้ขยาย
ระยะเวลาการยื่นแบบค าขอตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ให้แก่
สถานีฯ ในคราวแรกทั้งสิ้น ข้อกล่าวอ้างของสถานีฯ ว่าได้รวบรวมเอกสาร



๑๓ 
 

ครบถ้วนแล้วและได้น าเอกสารมายื่นต่ออายุใบอนุญาต จึงไม่มีหลักฐาน        
ที่รับฟังได้ว่าทางสถานีฯ ได้ด าเนินการตามที่กล่าวอ้างจริง อีกทั้งการจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการตามมติที่ประชุม กสทช.  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ มิใช่เรื่องที่บริษัทฯ ไม่เคยด าเนินการมาก่อน อีกทั้ง กสทช. 
เคยใหข้ยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอฯ มาคราวหนึ่งแล้ว แต่บริษัทฯ ก็มิได้
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด เหตุแห่งความล่าช้าจึงเกิดจากการที่
บริษัทฯ เพิกเฉยละเลยไม่ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ดังนั้นพฤติการณ์ที่บริษัทฯ กล่าวอ้างนั้น จึงมิใช่พฤติการณ์ที่จ าเป็น
อันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาได้           
ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และใบอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของบริษัท ไดอารี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด สถานีคนเรดิโอ (เรดิโอไทม์) รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๒๕๖ นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง 
เช่นเดียวกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามมติ           
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

๓. เห็นชอบให้บริษัท ไดอารี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด สถานีคนเรดิโอ (เรดิโอไทม์)  
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๕๖ ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ฝ่าฝืน ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการ
ตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
การท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่อง
วิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข้อ ๓. หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔  รายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบ และส่งภาพถ่ายรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือทราบ 

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ ๒) ของบริษัท ไดอารี่ แอดเวอร์ไทซิ่ง 
จ ากัด สถานีคนเรดิโอ (เรดิโอไทม์) รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔  : การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๙ ช่องรายการ: 
ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ True4K และช่องรายการ Love Nature HD โดย
ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 ๒. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทรู 
วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้ 

 ๒.๑ ช่องรายการ Asian Food Channel  
 ๒.๒ ช่องรายการ True Information Channel 
 ๒.๓ ช่องรายการ beIN Sports 2HD 
 ๒.๔ ช่องรายการ beIN Sports 3HD 

๒.๕ ช่องรายการ beIN Sports 4HD 
๒.๖ ช่องรายการ beIN Sports 5 
๒.๗ ช่องรายการ beIN Sports 6 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๔  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ประกอบกิจการ  
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๙ ช่องรายการ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การอนุญาตให้บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ทริปเปิ้ลเอ ทีวี : ปส.๒  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื ่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที ่ไม่ใช้คลื ่นความถี ่ แบบ



๑๕ 
 

บอกรับสมาชิก ช่องรายการ ทริปเปิ้ลเอ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี   
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ 
เพ่ือทราบว่า การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะต้องได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จาก กสทช. แล้วเท่านั้น  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เดอะไรท์โซน จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ทริปเปิ้ลเอ ทีวี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖  : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองแพร่ 

คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
: บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองแพร่ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz 
จังหวัดแพร่  ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรตราล้อระฆัง (ร้านแสงชัยฟาร์มาซี)  ได้แก่ ยาแคปซูลสมุนไพรระบายเบอร์ ๔ 
ทะเบียนต ารับยาเลขที่  G๑๔๘/๖๐ ยากษัยเส้น ทะเบียนต ารับยาเลขที่ G๑๘๕/๖๐    
ยาปู่เซินเจียวหนัง ทะเบียนต ารับยาเลขที่  G๑๖/๖๐ ยาบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก 
ทะเบียนต ารับยาเลขที ่ G๘๙๗/๕๙ ยาทงยู่เจียวหนัง ทะเบียนต ารับยาเลขที่ G๓๕/๖๐  
ยาสตรีผสมตังกุย  ทะเบียนต ารับยาเลขที่ G๘๘๗/๕๙ ยาสตรีผสมว่านชักมดลูก 
ทะเบียนต ารับยาเลขที่ G๑๖๔/๖๐ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอทีเอ็มเซลล์ฟู๊ด 
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอทีเอ็ม คอลลอยด์ดัล  มิเนอรัล เบลนด์) เลขสารบบอาหาร 
๑๐-๓-๑๑๒๔๘-๑-๐๐๐๑  หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือ
โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองแพร่ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz 



๑๖ 
 

จังหวัดแพร่  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับ          
ทางปกครองเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖  เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนเมืองแพร่ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดแพร่  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่        
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าแดง ช่อแฮ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อคน

เมืองแพร่ คลื่นความถี ่ ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดแพร่  โฆษณาผลิตภัณฑ์ เสริ ม
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 

         
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ป่าแดง ช่อแฮ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือคนเมืองแพร่ คลื่นความถี่  
๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าจินส์ซี เลขสารบบอาหาร ๒๔-๑-๒๐๕๕๕-๑-๑๐๗๑  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจิมบาน่า ซีตรัง  เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-๐๖๑๖  
หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าแดง ช่อแฮ เรดิโอ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือคนเมืองแพร่ คลื่นความถี่  ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.  จะด าเนินการปรับทางปกครอง
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 



๑๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๗ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าแดง ช่อแฮ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือคนเมืองแพร่ คลื่นความถี่  ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงงาม มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง แสงงาม เรดิโอ  

คลื่นความถี ่ ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดน่าน โฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพที่เขา้ข่ายการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
แสงงาม มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง แสงงาม เรดิโอ คลื่นความถี่  ๑๐๒.๗๕ MHz 
จังหวัดน่าน ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ได้แก่ ยาแคปซูลผสมรากสามสิบ ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ G๙๓/๕๖ 
ยาแคปซูลผสมก าลังช้างสาร สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์  G๙๔/๕๖ ยาน้ าผสมพลูคาว 
ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ G๙๕/๕๖ ยากษัยเส้น สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ G๙๖/๕๖        
ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ตราคอมพิวเตอร์ G๙๓/๔๐ ยาหอมตราคอมพิวเตอร์ G๓๕/๔๐  
ยาซาง ตราคอมพิวเตอร์ G๙๒/๔๐ ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวดทายะ (ผลิตภัณฑ์ทายะ 
มาสซาจออย) เลขที่ใบจดแจ้ง ๑๐-๑-๕๙๕๖๙๖๖ ผลิตภัณฑ์สบู่น้ านมข้าวแสงงาม 
ผลิตภัณฑ์กาแฟทรีเมจิก เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๓๑๙๔๖-๑-๐๑๒๔ และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจิมบาน่า ซีตรัง  เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๕-๐๐๓๑ หรือ
การโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงงาม มีเดีย กรุ๊ป 
สถานีวิทยุกระจายเสียง แสงงาม เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดน่าน ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  



๑๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงงาม มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แสงงาม เรดิโอ คลื่นความถี่  ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดน่าน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙  : กรณีบริษัท มีเดียเพล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE SERIES 

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

         
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท มีเดียเพล็ก 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE SERIES ระงับการกระท าที่เป็นการ        
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์คอร์ดี้ พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 
เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙  หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไ ม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ 
หากบริษัท มีเดียเพล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ DOONEE SERIES ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙  เรื่อง กรณีบริษัท มีเดียเพล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่องรายการ 
DOONEE SERIES โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 29 โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.   

         
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เอ็มวีทีวี 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 29  ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ชาสมุนไพร (Bio tea)                   
เลขสารบบอาหาร ๔๐-๒-๐๑๘๕๘-๒-๐๐๐๑  หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูล        
อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค           
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ 
หากบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 29  ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๐  เรื่อง กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To 
Home 29 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๑ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร่ ๒๐๑๒  สถานีวิทยุกระจายเสียงคริสเตียน

จังหวัดแพร่ (True Love Radio) คลื่นความถี่ ๘๗.๕๐MHz จังหวัดแพร่
ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. : บส. 

          
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) ร่วมกับส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒๐ 
 

และส านักอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามกฎหมายกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรูเลิฟ
เรดิโอแพร่ ๒๐๑๒  สถานีวิทยุกระจายเสียงคริสเตียนจังหวัดแพร่ (True Love 
Radio) คลื่นความถี่ ๘๗.๕๐MHz จังหวัดแพร่ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว
ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑  เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร่ ๒๐๑๒ สถานี
วิทยุกระจายเสียง คริสเตียนจังหวัดแพร่ (True Love Radio) คลื่นความถี่ 
๘๗.๕๐MHz จังหวัดแพร่ ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า กรณีนี้เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอที่ให้ด าเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากมีการออกอากาศในช่วงรอยต่อ
ของการพิจารณาอนุญาต อย่างไรก็ตามขอฝากส านักงาน กสทช. ให้ด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับทุกกรณีที่มีการยื่นขอต่ออายุแล้วเกิดช่องว่าง หากตรวจ
พบว่าสถานีใดได้มีการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องก าหนดโทษทุก
สถานีในลักษณะเดียวกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : ข้อร้องเรียนกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรารวงข้าวซิลเวอร์  

ทางสถานีวิทยุ สนว.กจ.ทอ. ๐๙ อุดรธานี สังกัดกองทัพอากาศ คลื่นความถี่ 
๑๐๔.๐๐ MHz : ผส. 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับทางปกครองสถานีวิทยุ สนว.กจ.
ทอ. ๐๙ อุดรธานี สังกัดกองทัพอากาศ คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz เป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๙ (๓)  ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เนื่องจากการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตรารวงข้าวซิลเวอร์         
เป็นการออกอากาศเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี   
ของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๒  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตรารวงข้าวซิลเวอร์  ทางสถานวีิทยุ สนว.กจ.ทอ. ๐๙ อุดรธานี สังกัดกองทัพอากาศ 
คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz 

 



๒๑ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตกรณีการวินิจฉัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ว่าควรมีการตรวจสอบเรื่องการจดแจ้งด้วย เพ่ือป้องกันการ
ด าเนินคดีผิดข้อหา โดยอาจประสานให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  
ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ขอฝากส านักงาน กสทช. ช่วยตรวจสอบ
เพ่ิมเติมด้วยว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไดม้ีการจดแจ้งไว้ในลักษณะใดหรือไม่ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง     

เอ้ืออาทรท่าตูม คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
จังหวัดปราจีนบุรี  ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่ งเตือนทางปกครอง ให้สมาคม
สื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความมั่นคง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเอ้ืออาทรท่าตูม คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ ได้รับค าสั่ง  ทั้งนี้  เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเอ้ืออาทรท่าตูม คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหา
รายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และ
กิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงเอ้ืออาทรท่าตูม คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) จังหวัดปราจีนบุรี ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท เรดิโอไทย จ ากัด จ านวน   
๔ สถานี : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้บริษัท เรดิโอไทย จ ากัด จ านวน  ๓  

สถานี  ได ้แก ่ สถาน ีว ิทย ุกระจายเส ียง เม ืองสยามวาไรตี ้ รห ัสสถานี 
๐๔๕๒๐๒๓๘ สถานีวิทยุกระจายเสียงสยามชัย เรดิโอ ขอนแก่น รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๒๔๗ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงสยามชัย เรดิโอ อุดรธานี รหัสสถานี 
๐๖๕๒๐๑๔๔ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

๒. เห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท เรดิโอไทย 
จ ากัด กรณ ีสถาน ีว ิทย ุกระจาย เส ีย งล  ูกทุ ่งน ัม เบอร ์ว ัน  รห ัสสถานี 
๐๔๕๒๐๒๓๐ เนื่องจากข้อกล่าวอ้างของบริษัทฯ ไม่มีเหตุให้สามารถรับฟังได้
ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๓. เห็นชอบให้สิทธิในการยื ่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีว ิทยุกระจายเสียงลูกทุ ่งนัมเบอร์ว ัน รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๒๓๐ สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

๔. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งนัมเบอร์วัน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๓๐ นับแต่
วันที่ กสทช. มีมติ เพื่อให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดพร้อมกับสิทธิใน
การทดลองประกอบกิจการ และให้บริษัทฯ ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศ
และอุปกรณ์ที ่ใช้ในการออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน 
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง                 

๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ การท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย
โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการกระท าความผิด 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๒๓ 
 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย  (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยขอยืนยัน
ความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานและมีการต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการก็เทา่กับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดย
สรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๔ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท  เรดิโอไทย 
จ ากัด จ านวน  ๔ สถานี  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ :  การขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล : ปส.๒ 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (วันยุติการออกอากาศ) 
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป  ดังนี้ 
๑.๑ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวชิั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ 

หมายเลขช่อง ๑๙ ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0018-57 
  ๑.๒ บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด  ช่องรายการ Bright TV หมายเลขช่อง ๒๐ 

ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S20031-0021-57 
๑.๓ บริษัท สปริง 26 จ ากัด ช่องรายการSPRING 26 หมายเลขช่อง ๒๖ 

ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S20031-0014-57 
๒. เห็นชอบก าหนดมาตรการเยียวยา โดยให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 

ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ บริษัท สปริง 26 จ ากัด ช่องรายการ 
SPRING 26 และบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอ โดยให้



๒๔ 
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดการยุติการออกอากาศผ่านสื่อต่างๆ ล่วงหน้าจาก
เดิม ๓๐ วัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ วันก่อนยุติการออกอากาศ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง การขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต เพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมดังนี้            
๑) กรณีนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเฉพาะในส่วนการยกเลิกใบอนุญาต
และการก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการดีที่มีการขยาย
ระยะเวลาจาก ๓๐ วันเป็น ๔๕ วัน และ ๒) ในประเด็นที่มีการระบุวันเวลา
การยุติการออกอากาศเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลโดย
เจาะจงเป็นเวลา “๐๐.๐๑ น.” จะส่งผลในทางปฏิบัติอย่างไร ทั้งนี้ หากโดย
หลักการต้องการจะให้ออกอากาศได้ถึงวันที่ 15 แล้วหยุดในวันที่ 16 ก็ควร
พิจารณาเลือกใช้ถ้อยค าที่มีความเหมาะสมในทางกฎหมายและให้ผลที่ชัดเจน
ตามเจตนา 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙๑๕/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท อาร์.เอส เทเลวิชั่น 

จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  และ กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒) : มส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ  หรือ 

เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.   
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีและท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีปกครองหมายเลขด าที่ 

๙๑๕/๒๕๖๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๑๑/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๖  เรื่อง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙๑๕/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท 
อาร์.เอส เทเลวิชั่น จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  
และ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๖๒/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท เอส แอนด์ ซี 
คอมมิวนิเคชั่น ๒๐๐๑ จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
กสทช.  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือ รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์  

หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.   
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณค์ดีปกครองหมายเลขด าที่  อร. ๖๒/๒๕๖๒ 

ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๗  เรื่อง  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๖๒/๒๕๖๒ ระหว่าง
บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น ๒๐๐๑ จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับส านักงาน กสทช. 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสทช.  (ผู้ถกูฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ :  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน : มท. ปท.๒ 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  
 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 

เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ตามแนวทางที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือน         

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามผลการพิจารณาร่างประกาศ        
ฉบับนี้ ในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคม ได้มีมติให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเรื่องการก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการที่พิจารณาข้อพิพาทไว้ในร่างประกาศฯ ด้วย แต่สิ่งที่



๒๖ 
 

ส านักงาน กสทช. ด าเนินการในชั้นนี้มีเพียงการเพ่ิมเติมข้อความที่ระบุว่า 
“กสทช. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่
พิจารณาและเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท... ”        
ซึ่งการระบุดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการด าเนินการแต่
อย่างใด เนื่องจาก กสทช. ย่อมมีอ านาจที่จะตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
มอบหมายงานให้คณะอนุกรรมการอยู่แล้ว แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่ควรจะระบุ
โดยกฎหมายให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาข้อพิพาทในเบื้องต้นได้เลย 
โดยไม่จ าเป็นต้องวนเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ กสทช. ก่อนแล้วจึงสั่งการต่อ 
ซึ่งท าให้เสียเวลาและเป็นการยืดกระบวนการพิจารณาให้ล่าช้าโดยไม่จ าเป็น 
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ทางส านักงาน กสทช. (ส านักกฎหมาย
โทรคมนาคม) ได้มาชี้แจงและมีข้อยุติแล้วว่าจะได้น าเสนอการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพร้อมกับการน าเสนอประกาศต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การขอความเห็นชอบค าขอใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ 
LoRa IoT by CAT : มท. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบค าขอใช้บริการ 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ LoRa IoT by CAT ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขให้ตัดข้อตกลงค าขอใช้บริการ ข้อ ๗ ออก และให้
ส านักงาน กสทช. แจ้งบร ิษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพ่ือด าเนินการ
แก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ LoRa IoT by CAT ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ 
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การขอความเห็นชอบค าขอใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการ LoRa IoT by CAT 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของบริษัท โทเทิ่ล 

แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) : มท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม   ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบแบบสัญญา
ให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi  ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
โดยให้เพ่ิมเติมรายละเอียดของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าบริการ
ซ่ึงด าเนนิการโดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 

 



๒๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)     

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การพิจารณาข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท โอ โมไบล์ จ ากัด 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อตกลง
ต่อท้ายบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนระหว่าง
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท  โอ โมไบล์ จ ากัด ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ให้
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือทราบผลการ 

 พิจารณาและให้บริษัทฯ เปิดเผยส าเนาข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
รวมทั้งเอกสารแนบท้ายเป็นการทั่วไป ตามข้อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การพิจารณาข้อตกลงต่อท้ายบันทึกความเข้าใจการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับ
บริษัท  โอ โมไบล์ จ ากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖   

 

ระเบียบวาระที ่๕.๒.๕ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยแซท โกลบอล จ ากัด : ชท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยแซท โกลบอล จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท ไทยแซท โกลบอล จ ากัด ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัย     
ข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๒๘ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๕  เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยแซท     
โกลบอล จ ากัด 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด : ชท. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช 

ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) : ชท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช   
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
ทั้งนี้  ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ : ชท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ทั้งนี้ โดยให้น า
ข้อคิดเห็นของ กสทช. ประวิทย์ฯ ในประเด็นค านิยามของใบอนุญาต
โทรคมนาคมไร้สายที่มีลักษณะและประเภทบริการจ านวน ๕ บริการ อาทิ 
บริการ  Mobile Application และประเด็นนิยามของผู้รับใบอนุญาต
โทรคมนาคมไร้สายรวมทั้งประเด็นข้อสังเกตอ่ืนๆ ไปตั้งเป็นประเด็นเพ่ิมเติม 
ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ตามแนวทางที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ต่อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่ง
ให้ในภายหลัง   
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการ
ข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๔๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๒.๘ ดังนี้ 
๑. เนื่องจากร่างประกาศฯ ตามที่เสนอมานี้ มีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้

โครงข่ายโทรคมนาคม คลื่นความถี่ นิยามตลาด และการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลในส านัก อ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากส านัก ชท. การปรึกษาหารือกับส านักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องขอบเขตและแนวทางการก ากับดูแลจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งควรร่วมกัน
พิจารณาทั้งในเชิงหลักการการก ากับดูแลที่เหมาะสมและความชอบด้วย
กฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นความสอดคล้องกับมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๓๐ 
 

๒. การนิยามผู้รับใบอนุญาตที่ต้องถูกก ากับดูแลตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ (ประกาศเดิม) ก าหนดผู้รับใบอนุญาตที่ต้อง
ถูกก ากับดูแลได้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ที่มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ในร่างประกาศฉบับใหม่นี้ ส านักงาน 
กสทช. ก าหนดนิยามผู้รับใบอนุญาตให้กว้างกว่าเดิม เป็น “ผู้รับใบอนุญาต
โทรคมนาคมนาคมไร้สาย” โดยมีลักษณะและประเภทบริการตามที่
ก าหนด ซึ่งมีบริการทั้งหมด 5 บริการ เช่น อินเทอร์เน็ตบนโครงข่าย
โทรคมนาคมไร้สาย VoLTE IoT Mobile Application แต่มิได้มีการ
ก าหนดกรอบที่ชัดเจนว่าจะก ากับดูแลบริการเหล่านี้เพียงใด มีฐานอ านาจ
ตามกฎหมายหรือไม่ และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพียงใด         
อีกทั้งการแยก VoLTE ออกมาจากนิยามของบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
อาจส่งผลกระทบเชิงบรรทัดฐานการก ากับดูแล ซึ่งถ้าจะแยกก็ควรต้อง
แยกในประกาศอ่ืนๆ ด้วย ส่วนกรณีท่ีจะน าประเด็นนิยามและขอบเขตการ
ก ากับดูแลของบริการทั้ง ๕ บริการไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วยนั้น 
ในส่วนของ Mobile Application เห็นควรต้องพิจารณาในระดับรายละเอียด
ของบริการต่างๆ มิใช่พิจารณาในเชิงกลุ่มก้อนใหม่ 

๓. การที่ส านักงาน กสทช. เสนอให้ก าหนดเพ่ิมเติมให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
ต้องปรับปรุงข้อเสนอการให้บริการข้ามโครงข่ายฯ ภายหลังจากที่ท า
สัญญาไม่สอดคล้องกับข้อเสนออย่างมีนัยส าคัญ ตามข้อ ๑๔ ของร่าง
ประกาศฯ นั้น ย่อมเป็นการกลับหลักการการก ากับดูแลการให้บริการข้าม
โครงข่ายฯ ที่เคยตั้งต้นด้วยการจัดท าข้อเสนอฯ ให้คณะกรรมการเห็นชอบ
เพ่ือเป็นกรอบในการท าสัญญาได้ในทางปฏิบัติ และเปิดช่องให้ ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถเจรจานอกกรอบอย่างไรก็ได้ ทั้งนี้ เห็นควรด าเนินการ
ตามแนวทางเดิม กล่าวคือ หากจะมีการท าสัญญาแตกต่างในกรณีที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ก็เสนอขอแก้ไขข้อเสนอต่อ กสทช. ได้ 

๔. ในประเด็นการพิจารณาข้อพิพาท ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดให้มี
คณะอนุกรรมการที่จะท าหน้าที่เป็นผู้แสวงหาข้อเท็จจริงและจัดท าบันทึก
ความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้ชัดเจน เพ่ือให้
กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่ ง ก า ร ก าหนด ในลั กษณะที่ ว่ า  ให้  กสทช .  อา จมอบหมาย ให้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ ยวกับการใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เป็นข้อก าหนดที่ไม่มี
ความหมาย เนื่องจากแม้ไม่ก าหนดไว้ในร่างประกาศฯ กสทช. ก็ย่อมมี
อ านาจดังกล่าวอยู่แล้ว และการก าหนดเช่นนั้นก็มิได้ท าให้กระบวนการมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด  
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๕. ควรมีการก าหนดข้อก าหนดทางเทคนิคหรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายที่จะอนุญาตให้ด าเนินการไว้ใน
ร่างประกาศฯ อย่างชัดเจนด้วย เพ่ือมิให้การให้บริการข้ามโครงข่ายที่จะ
อนุญาตมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคมของ
ผู้ให้ใช้คลื่นความถี่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้มี
อ านาจในการประกอบกิจการแทน ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 

ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคม           
ไร้สาย: ชท.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ส าหรับ
โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคม
ไร้สาย ตามแนวทางที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้น าเสนอ              
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน ส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ส าหรับ
โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้งานเลขหมาย

โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ : จท. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้เพ่ิม
วัตถุประสงค์การใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ ของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ 
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สั่งซื้อสินค้าหรือบริการด้านบริโภคที่บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ประกอบการจัด
จ าหน่ายและให้บริการเท่านั้น อนึ่ง หากมีนิติบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนประสงค์จะใช้
เลขหมาย ๑๗๘๑ ร่วมกับบร ิษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) จะต้องได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. ก่อน ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ให้บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมวัตถุประสงค์การ       
ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๑ 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๒.๑๑ : ร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

จ านวน ๒ ฉบับ : ทท. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมติเอกฉันท์อนุมัติในหลักการร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุ

คมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) ร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ 
VHF และ ๒) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทาง
ทะเล ย่านความถี่ MF/HF   

๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. จ านวน ๒ ฉบับ ดังกล่าว ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนที่ทางทะเล จ านวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ :  การปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของโครงข่าย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ากัด : ปท.๑ 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของโครงข่าย บริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติ จนถึง
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วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยด าเนินการสัปดาห์ละ ๑ วัน ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 ๒. เห็นชอบมาตรการเยียวยากรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ บริษัท ดีแทค       
ไตรเน็ต จ ากัด ต้องก าหนดให้มีมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการโดยค านึงถึงสัดส่วน
ตามความเสียหายจริงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากการชดเชยเป็นกรณีๆ ไป   

 ๓. ให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการที่อาจ
ได้รับผลกระทบทราบก่อนเริ่มด าเนินการในระยะเวลาที่คาดว่าจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจมีระยะเวลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๕ ของ
เงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงมี
จ านวนการแจ้งที่มากพอที่จะให้ผู้ใช้บริการรับรู้ได้ 

 ๔. เห็นชอบให้มีการตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของบริการในช่วงเวลาที่มีการ
ปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลทางเทคนิคและบ่งชี้
สถานการณ์การให้บริการในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูล และ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อการสื่อสารนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติ 
จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบข้อเท็จจริงหากเกิด
เหตุขัดข้องขึ้น  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง การปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าของโครงข่าย 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๑๖ ราย ( ๑๘ ใบอนุญาต) : ปท. ๒ 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม      

ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่ยังมิได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน ๑๖ ราย  
(๑๘ ใบอนุญาต) ดังนี้ 

  ๑.๑ กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ จ านวน ๑๓ ราย (๑๕ ใบอนุญาต)   
                                              ก าหนดให้สิ้นสุดการอนุญาตนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ได้แก่ 
         ๑)   บริษัท สยาม แอดวานซ์ เน็ทเวิร์คส์ จ ากัด 
        ๒)   บริษัท ซิตี้ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 

  ๓)   บริษัท แอ็ดว้านซ์ แทรคกิ้ง เซอร์วสิซ์ จ ากัด  
  ๔)   บริษัท กรีน โกลบอล โซลชูั่นส์ จ ากัด  
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  ๕)   บริษัท ผึ้งไทย จีพีเอสแทรกเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
  ๖)   บริษัท เดอะ ปิคนิค คอมปะนี กรุ๊ป จ ากัด 

๗)   บริษัท ดีดี โร้ด จ ากัด  
๘)   บริษัท จีพีเอส คาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
๙)   บริษัท เอ็นเอสที ภูเก็ต จ ากัด 
๑๐) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิตตี้คอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์คโซลูชั่น  

 ๑๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เค. เคเบิ้ล ทีวี เซ็นเตอร์ 
 ๑๒) บริษัท มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น จ ากัด 
 ๑๓) บริษัท วิชวัน อินโฟ จ ากัด  

๑.๒ กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว จ านวน ๓ ราย ( ๓ ใบอนุญาต)   
          ก าหนดให้สิ้นสุดการอนุญาตนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้แก่ 

           ๑)   บริษัท วัน ทู เน็ท จ ากัด 
           ๒)   บริษัท ซีทีเอช อินเตอร์เน็ต จ ากัด 
           ๓)   บริษัท มาย เทเลคอม กรุ๊ป จ ากัด  
 ๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการกับผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๑๖ ราย (๑๘ 

ใบอนุญาต) ที่กระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาต ดังนี้ 
  ๒.๑ บันทึกรายชื่อผู้รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจ

ในการจัดการนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตไว้ในบัญชีรายชื่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาต เรื่อง การไม่ช าระค่าธรรมเนียม 
ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อมูลผู้รับใบอนุญาต จ านวน ๓ ราย           
ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว บันทึกไว้ในบัญชีรายชื่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการอนุญาต ในเรื่องการไม่แจ้งขอสิ้นสุดการอนุญาตเพ่ิมเติม 

๒.๒ ติดตามการช าระค่าธรรมเนียม (หากมี) 
  ๒.๓ ติดตามตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากการสิ้นสุดการอนุญาตว่ามี

การประกอบกิจการโทรคมนาคมอีกหรือไม่ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๑๖ ราย ( ๑๘ ใบอนุญาต) 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่ ๓๙.๖๕ MHz และตั้งสถานี VHF Radar เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย      
ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ : คท. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด้านกิจการโทรคมนาคม   ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้คลื่น
ความถี่วิทยุ ๓๙.๖๕ MHz และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี  ณ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร           



๓๕ 
 

เขตอุดมศักดิ์ ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย
ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ โดยมีเงื่อนไขตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ได้แก่ 

 ๑.๑  ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวชั่วคราว เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วนั นับแต่วนัที่ได้รับ
การจัดสรร ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้งขออนุญาตใช้
คลื่นความถี่ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว  เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 ๑.๒ ให้ใช้ความถี่วิทยุและสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวในการศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศ
ไอโอโนสเฟียร์เท่านั้น 

 ๑.๓  การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการอนุญาตในลักษณะการใช้งาน
คลื่นความถี่ร่วมกัน (shared use) มิได้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เป็นการเฉพาะ 

 ๑.๔  ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุรายอ่ืน
ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภท เพ่ือป้องกันการรบกวน 
ทั้งนี้ กสทช. อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ือเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

 ๑.๕  หากการใช้ความถี่วิทยุก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะต้อง
เป็นผู้แก้ไขการรบกวนหรือระงับการใช้งานทันที 

 ๑.๖ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และที่จะก าหนดเพ่ิมเติมในอนาคต รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๗ หากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความ
ประสงค์ท่ีจะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ณ สถานที่ตั้งแห่งใดๆ จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง 

 ๒.  ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยืนยันการยินยอม
ผูกพันตามเงื่อนไขการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การ
อนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

 ๓. ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด าเนินการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
แล้วแต่กรณ ี

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ๓๙.๖๕ MHz และตั้งสถานี VHF Radar เพ่ือใช้ใน
การศึกษาวิจัยชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ 

 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๒.๑๕ : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภท
ในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๖๑ : นท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด้านกิจการโทรคมนาคม   ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให้
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทใน
กิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับจากก าหนด
ระยะเวลาตามประกาศบัญชีแยกประเภทฯ (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) หรือ
ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาน าส่ง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๖๑   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจา่ยค่าตอบแทนใน

การเรียกคนืคลืน่ความถี่ย่าน  ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  : นท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด้านกิจการโทรคมนาคม   ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียก
คืนคลื่นความถี่ย่าน  ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
จนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิน ๙ เดือน ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตาม
มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ทั้งนี้ โดยให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ (๒) 
ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.   นายจิตรนรา  นวรัตน ์   ประธานอนุกรรมการ 

  ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด  
๒.   พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  อนุกรรมการ 

  ผู้แทนส านักงาน กสทช. 
๓.   นายสุธารักษ์  ธีร์จันทึก   อนุกรรมการ 

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
๔.   นางสาววิลลี่ อมราภรณ์   อนุกรรมการ 

  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๕.   นางธิดา  พัทธธรรม    อนุกรรมการ 

  ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



๓๗ 
 

๖.   นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์   อนุกรรมการ 
  ผู้แทนส านักงบประมาณ 

๗.   นายเอกพงษ์  หริ่มเจริญ   อนุกรรมการ 
  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
  เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

๘.   นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล   เลขานุการ 
๙.   นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช ้หรือจ่าย
ค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน  ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า       
๑) กรณีคณะอนุกรรมการมีความกังวลเรื่องจะต้องก าหนดมูลค่าชดเชยออกมา
ด้วยหรือไม่นั้น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
โทรคมนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้จะต้องน าเสนอเรื่อง
ดังกล่าวมาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ กสทช. ด้วย โดยที่อ านาจ
วินิจฉัยย่อมเป็นของ กสทช. และ ๒) คณะอนุกรรมการชุดนี้ควรจะได้ตรวจสอบ
ในเรื่องของสิทธิและความชอบด้วยกฎหมายในการถือครองคลื่นความถี่เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยด้วย 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๑๖  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ 
หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน  ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : กรมเจ้าท่า ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใช้ความถี่

วิทยุ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถความปลอดภัยต่อการเดินเรือและป้องกันอุบัติเหตุ 
ในการตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนส าหรับโครงการ VTS (Vessel Traffic 
System) : คท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้กรมเจ้าท่า ตั้งสถานีฝั่ง (Coast Station) ก าหนดสัญญาณเรียกขาน 

(Call Sign) หมายเลข MMSI (Maritime Mobile Service Identity) ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม และใช้ความถี่วิทยุในกิจการปฏิบัติการท่าเรือ (Port operations service) 
และกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล (Maritime mobile service) และกิจการเคลื่อนที่
ทางการบินในเส้นทางการบินพาณิชย์ (Aeronautical mobile (R) service) ส าหรับ



๓๘ 
 

โครงการ VTS (Vessel Traffic System) เพ่ือน ามาใช้ในราชการของกรมเจ้าท่า        
ในการตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เพ่ิมขีดความสามารถความปลอดภัยต่อ
การเดินเรือและป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีรายละเอียดทางเทคนิคของสถานีวิทยุ
คมนาคมและมีเงื่อนไขดังนี้ 

 ๑.๑  ให้ใช้ความถ่ีวิทยุดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๕ ปี และการขอขยายระยะเวลา   
                               การใช้ความถี่วิทยุจะต้องแจ้งขออนุญาตใช้ความถี่ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาต

ดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือ
กิจการวิทยุคมนาคม 

๑.๒ การใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลเป็นลักษณะการใช้คลื่น
ความถี่ร่วมกัน (Shared use) มิได้เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งซึ่งมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ การใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล 

๑.๓  หากการใช้ความถี่วิทยุก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้ว กรมเจ้าท่าจะต้องเป็นผู้แก้ไขการรบกวน หรือระงับการใช้งานทันที 

 ๑.๔  เครื่องวิทยุคมนาคม ก าลังส่งสูงสุดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
เรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลย่านความถี่วิทยุ VHF 
และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ว่าดว้ยมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่
ทางการบิน ย่านความถี่วิทยุ VHF หรือตามที่ กสทช. ก าหนด 

 ๑.๕ กรมเจ้าท่าจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่ กสทช. ก าหนด และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.  ให้กรมเจ้าท่ายืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขในข้อ ๑. เป็นหนังสือภายในเวลา 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้
การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๑๗  เรื่อง กรมเจ้าท่า ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมและใช้ความถี่วิทยุ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถความปลอดภัยต่อการเดินเรือและ
ป้องกันอุบัติเหตุ ในการตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนส าหรับโครงการ VTS (Vessel 
Traffic System) 

 
 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการช่วยเหลือทางคดี พ.ศ. .... : นย.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการช่วยเหลือทางคดี พ.ศ. ....  ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้  ให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความให้มีความชัดเจน โดยครอบคลุมคณะอนุกรรมการที่ กสทช. แต่งตั้ง 
และจ ากัดการช่วยเหลือเฉพาะในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้นก่อนน าเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในระเบียบ
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  
อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า            
๑) ตามร่างระเบียบฯ ที่เสนอไม่ชัดเจนว่ารวมถึงคณะอนุกรรมการที่ กสทช. 
แต่งตั้งหรือไม่ เนื่องจากตามระเบียบเดิมมีความชัดเจนว่าอยู่ ในค านิยาม 
“พนักงานและลูกจ้าง” แต่ในร่างระเบียบใหม่ใช้ข้อความว่า “...หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานให้แก่ส านักงาน กสทช. ...” รวมถึงความในอารัมภบท
ด้วย จึงอาจถูกตีความได้ว่าหมายความเฉพาะคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่
แต่งตั้งโดยส านักงาน กสทช. หรือไม่ และ ๒) เนื่องจากร่างระเบียบข้อ ๗ มีการ
ปรับปรุงให้ครอบคลุมถึงการถูกกล่าวหาต่อหน่วยงานอ่ืน เช่น ปปท. ปปช. ปปง. 
ด้วย จึงมีประเด็นที่ควรต้องก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นกรณีการถูก
กล่าวหาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการช่วยเหลือทางคดี พ.ศ. ....  

 
ระเบียบวาระที ่๕.๓.๒ : การพิจารณางบประมาณรายจ่าย โครงการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ (๒ แชะอัตลักษณ์) : คณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช.  ยย.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

ส านักงาน กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือด าเนินโครงการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีด่้วยระบบอัตลักษณ์ (๒ แชะอัตลักษณ์) จ านวนเงิน ๑๒.๑๕๐ ล้านบาท 
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางปี ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินการตามประกาศของกอง
อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ๔ (กอ.รมน. ภาค ๔) ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 



๔๐ 
 

กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการ
บริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบ        
อัตลักษณ์ (๒ แชะอัตลักษณ์) ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง การพิจารณางบประมาณรายจ่าย โครงการบริหารจัดการ
ระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ (๒ แชะอัตลักษณ์) 

  
ระเบียบวาระที ่๕.๓.๓  : การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดท าระบบการสื่อสารแก่มูลนิธิ

โครงการหลวง และการร่วมสนับสนุนหลักในการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ
นานาชาติ “Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๙”  : คณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของส านักงาน กสทช.   ยย.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช.  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าระบบการสื่อสารแก่มูลนิธิ

โครงการหลวง จ านวน ๑๓๐.๓๐๐ ล้านบาท ในลักษณะเงินอุดหนุนจ่ายขาด         
ทั้งจ านวน 

๒. เห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณในการเป็นผู้ร่วมสนับสนุนหลักในการจัดงาน
สัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๙” ให้แก่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ านวนเงิน ๒๐.๐๐๐ ล้านบาท 

 ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจ าปี 
๒๕๖๒ ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดท าระบบการ
สื่อสารแก่มูลนิธิโครงการหลวง และการร่วมสนับสนุนหลักในการจัดงานสัมมนาและ
นิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang ๒๐๑๙” 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๓.๔ : การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  : ยย.  
  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จ านวนเงิน ๖๓.๐๑๘ ล้านบาท 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช. 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช.  น าเสนอ



๔๑ 
 

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน กสทช. ต่อไป   

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง การพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  
ระเบียบวาระที ่๕.๓.๕ : ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อจ่ายให้แก่กรมธนารักษ์

ส าหรับเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียมเช่า และค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
ที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ : พย.   

  
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่กรมธนารักษ์ 

ส าหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมเช่า และค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน          
ที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่  จ านวน 
๔๕,๕๑๖,๙๘๐.๐๐ บาท ดังนี้ 
๑. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓) จ านวนเงิน ๒๒,๗๗๗,๘๓๐.๐๐ บาท  
๒. ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ๓ ปี (ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕) จ านวนเงิน ๒๒,๗๗๗,๑๕๐.๐๐ บาท 
๓. ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๕  เรื่อง ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  เพ่ือ
จ่ายให้แก่กรมธนารักษ์ส าหรับเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียมเชา่ และค่าธรรมเนียมการรังวัด
ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ขอรับนโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างส านักงาน กสทช. : บย. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างโครงสร้างส านักงาน กสทช. ให้ประธาน 

กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พิจารณาแล้วแจ้งเวียนให้กรรมการ กสทช. ทุกท่าน
พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๖  เรื่อง ขอรับนโยบายในการด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างส านักงาน กสทช. 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 - ไม่มี - 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐   น.  
 
 
               
 


