
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

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

 

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 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 

๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย์ เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 
 

๑.   นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๒.   นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๓.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  รักษาการผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๔.   นางรวภิา  ด้วงแดงโชต ิ ผู้อ านวยการส่วนส านักบริหารคดีและนิติการ 
๕.   นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 

สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๖.   นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน ์ ผู้อ านวยการส่วนรักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาบุคลากร

ในกิจการโทรคมนาคม 
๗.   พันตรีหญิง ปนัดดา อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๘.   นายจรัญชัย เคียงกิติวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
  โทรทัศน์ 
๙.   นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๐. นายยิ่งศักดิ์  บุญธรรม นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๑๑. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
   
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย เลขาธิการ 
กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารส านักงาน กสทช. ได้ไปร่วมพิธี
ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 



๓ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง หลังจากนั้น 
ประธาน กสทช. พร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และ
ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง   
และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารและ
พนักงานส านักงาน กสทช. ได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

๒. เมื่อวันที่  ๑   สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช.           
รองเลขาธิการ กสทช. (ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) และผู้บริหารส านักงาน กสทช. ได้ไป
ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 

๓. เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ 
กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ และผู้บริหารส านักงาน 
กสทช. ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ส านักงาน กสทช. หลังจากนั้น 
ส านักงาน กสทช. ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กสทช. (ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) 
และคณะผู้บริหารส านักงาน กสทช. ไปร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์  จอมพล 
สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศ์วรเดช ณ ลานพระอนุสาวรีย์ บมจ. กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ  

๔. เมื่อวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส านักงาน กสทช. ได้จัดงานการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
จ านวน ๖๘๗ เลขหมาย ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ซึ่งในการประมูลครั้งนี้               
มี เลขหมายที่ประมูลไปทั้งสิ้น ๑๕๔ เลขหมาย ได้ เงินประมูลรวมทั้งสิ้น 
๑๙,๖๓๙,๒๗๖ บาท โดยหลังหักค่าใช้จ่าย ส านักงาน กสทช. จะน าส่งเป็นรายได้
ของแผ่นดินต่อไป 

๕. เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีท าบุญถวายเป็น
พระราชกุศล โดยนิมนต์พระสงฆ์จ านวน ๑๐ รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๗ พรรษา  

๖. เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยเลขาธิการ กสทช. 
รองเลขาธิการ กสทช. ได้ไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี 



๔ 
 

โดยในช่วงเช้าได้ไปร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณ
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หลังจากนั้น ประธาน กสทช. ได้ไปร่วมลงนามถวาย
พระพร ณ พระบรมมหาราชวัง และช่วงเย็นวันเดียวกัน ประธาน กสทช. ได้ไป
ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง  

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ 
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๓ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จ านวน 
๒๕ เรื่อง ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑   :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช.  (ประจ าเดือนพฤษภาคม – 

กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ าประธาน กสทช. (ประจ าเดือน

พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๔ ท่าน ได้แก่ พลเอก มนตรี สังขทรัพย์  
นายธวัช  บวรวนิชยกูร  พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ และพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช.  เสนอ  

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ ารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที 
ศุกลรัตน์) ประจ าเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ ารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. นที ศุกลรัตน์)  ประจ าเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  และ รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม 
ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่      
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)  เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓   :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช.  (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นนัท์) 
ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒) : กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒) จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู และ 
นายสุชาติ ขวัญเกื้อ  ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้าง        
ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓        
ตามเอกสารที ่กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ : วท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงาน 
กสทช. ได้ด าเนินการตามข้อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพ่ือป้องกัน
มิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่ธรรมในการแข่งขันใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตต่อรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๑   
   ปี ๒๕๖๒ ดังนี้  

“๑. รายได้ค่าบริการ Fixed Line ของผู้ให้บริการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
ส านักงาน กสทช. ยังคงเสนอว่า TOT  เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในตลาด
บริการ Fixed Line ทั้งท่ีในข้อเท็จจริงมีรายอื่นเป็นคู่แข่งอยู่ 

๒. รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มลดลง ทั้งในระบบ Prepaid  
และ Postpaid 



๖ 
 

๓. ในตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งในรายงานนี้พิจารณาเฉพาะบริการโทร
ออกต่ างประเทศ มิ ได้ รวมบริการโทรออกต่ างประเทศของบริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ไว้ เห็นควรหาทางว่าจะวิเคราะห์ร่วมกันได้อย่างไร 

๔. ในประเด็นหน่วยวัดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย ในรายงานฉบับนี้ยังคงใช้
หน่วย “บาท/Kbps” ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยเกินไปจนไม่สามารถวัดค่าได้แล้ว  
ทั้งที่รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมฉบับไตรมาสเดียวกัน (จัดท าโดย
ส านัก นท.) ก็ได้ปรับดัชนีดังกล่าวเป็น “บาท/Mbps” ให้สอดคล้องกับ
สภาพตลาดปัจจุบันแล้ว ดังนั้นจึงควรปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเลิก
ใช้หน่วย “บาท/Kbps” 

๕. ปริมาณทราฟฟิกการใช้งาน Fixed Line และ Mobile Termination ยังคงมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทราฟฟิกและจ านวนครั้ง
การโทรประเภท Mobile to Fixed มีปริมาณเท่ากันตลอด ติดต่อกัน ๓ – ๔  
ไตรมาสแล้ว ซึ่งผิดปกติอย่างมาก ควรต้องตรวจสอบดูว่าเป็นการใช้ข้อมูล
เดิมหรือเกิดการจากใช้ตัวเลขแบบประมาณการ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ :  ปท.๒  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง ฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีประเด็นข้อสังเกตต่อรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ ประจ าเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ ว่า เป็นการดีที่ในรายงานฉบับนี้ หน้าที่ ๒ มีการแสดงกราฟ
แยกระหว่างการให้ใบอนุญาตรายใหม่กับการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งท าให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี อยากฝากให้ส านักงาน กสทช. ท ากราฟทั้งสองให้มีความ
สอดคล้องกัน เพราะในกราฟที่ ๑ การให้ใบอนุญาตรายใหม่ มีการใส่รายละเอียด
แยกแต่ละบริการ แต่ในกราฟที่ ๒ การต่ออายุใบอนุญาต กลับมีการจับกลุ่มเป็น
บริการโทรคมนาคมกับอินเทอร์ เน็ต ท าให้ไม่เห็นรายละเอียดและไม่อาจ
เปรียบเทียบได้ รวมถึงควรท ากราฟการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตเพ่ิมด้วย เพ่ือให้เห็น
ทั้ง ๓ กราฟประกอบกันว่า การให้ใบอนุญาตรายใหม่ การสิ้นสุดใบอนุญาต และ
การต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละบริการเป็นลักษณะไหนอย่างไร ทั้งนี้ ฝากให้
ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารตารางแนบท้ายข้อที ่
๑.๒ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง มีใบอนุญาตเดือนพฤษภาคม
เกินมา ๒ ราย ท าให้ยอดในตารางและกราฟไม่ตรงกัน 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖   : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้
เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จ านวน 
๓ สถานี) : ปส.๑   
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมี
มติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จ านวน ๓ สถานี ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ 
๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗    : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้
เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จ านวน 
๖ สถานี) : ปส.๑   
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมี
มติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จ านวน ๖ สถานี ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ 
๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  :   รายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐๘/๒๕๕๘ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๖๘๗/๒๕๖๒ ระหว่างกองทัพเรือ ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.   
ผู้ถูกฟ้องคด ี: มท.  
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐๘/๒๕๕๘ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๖๘๗/๒๕๖๒ ระหว่างกองทัพเรือ ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  :   รายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองเชียงใหม่ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๗๒/๒๕๖๑ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๖๔/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวนิภา จันทร์สว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ผู้ร้องสอด : มท.  
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองเชียงใหม่ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๗๒/๒๕๖๑ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวนิภา จันทร์สว่าง ผู้ฟ้องคดี กับ 
กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ผู้ร้องสอด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน  
มิถุนายน ๒๕๖๒ : รท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการ

โทรคมนาคมว่า รวมทั้งปีมีการด าเนินการไกล่เกลี่ยเพียง ๓ ราย สถิติไกล่เกลี่ย
ส าเร็จจ านวน ๐ ราย ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงนี้ประกอบการด าเนินงานต่อไปด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๒ : คส. 

  
มติที่ประชุม รับทราบผลรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
เร่งด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัด ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : สรุปการเข้าร่วมประชุม Smart Phone and  Mobile Tokyo Expo ระหว่าง

วันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : คส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม Smart Phone and  Mobile 

Tokyo Expo ของ กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ และคณะ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ข้อมูล  ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๒  : ปส.๑   
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของผู้ยื่นขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏ



๙ 
 

ประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล 
๑ สถานี ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒        
รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑๐๐ สถานี  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๕๒  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน   ๓๗  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน   ๑๑  สถานี  

๒. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานี  ข้อมูล วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๙ นิติบุคคล จ านวน ๑๐๐ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการว่า       

ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่มีการต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับ
กิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย       
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุป
ผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การแสดงช่ือทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จ ากัด :  ปท. ๑ 
   
มติที่ประชุม รับทราบการปรับปรุงการแสดงชื่อทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่

ส าหรับแพ็จเกจ ไลน์ โมบาย ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  ตามมติ กสทช.   
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตกรณีการแสดงชื่อทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่

ว่ายังคงยืนยันความเห็นเช่นเดียวกับในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ ของ
การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ว่า ในเมื่อการก าหนดให้ผู้ให้บริการต้อง
แสดงชื่อทางการค้าบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ



๑๐ 
 

ทราบว่าก าลังใช้บริการข้ามโครงข่ายและก าลังใช้บริการของผู้ให้บริการข้าม
โครงข่าย (Visited network) รายใด ดังนั้นก็สมควรก าหนดให้ต้องแสดงชื่อทาง
การค้าที่สื่อได้ว่าผู้ใช้บริการก าลังใช้บริการอยู่บน Visited network ของโครงข่ายใด 
ซึ่งในกรณีของบางบริษัทยังมีความสับสนอยู่ ส านักงาน กสทช. จึงต้องติดตามให้มี
การแก้ไขปรับปรุงด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ :  ร้องเรียนกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการกระท าของบริษัท ทรู วิชั่นส์ 

กรุ๊ป จ ากัด  ที่อาจเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค (เลขที่ 
๑๑๗/๒๕๖๐) :  บส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการกระท าของ

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  ที่อาจเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
(เลขท่ี ๑๑๗/๒๕๖๐) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตกรณีร้องเรียน บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ว่าเป็น

เรื่องลักษณะเดิมคือเป็นบริการโทรคมนาคมพ่วงกับบริการด้านกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และในชั้นนี้ก็เป็นการแจ้งให้ทราบว่ายุติเรื่องร้องเรียน เข้าใจว่ายุติในกรณี
นี้คือยกค าร้อง ก็คงต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบด้วย เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง เพราะ ไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องขอยุติเรื่อง ซึ่งหากพิจารณาว่า
เหตุฟังไม่ข้ึนจะยกค าร้องก็ต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบตามสิทธิ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ :  ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม จ านวน ๑,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๕๐/๒๕๖๑) :  บส. 
                                       

มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ า
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๑,๕๐๐ บาท (เลขที่ ๕๐/๒๕๖๑) ทั้งนี้ ตามมติ 
กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เป็นเรื่องในลักษณะเดิม กล่าวคือเป็นกรณีการคืน

อุปกรณ์ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม) และขอให้คืนเงินมัดจ า  ซึ่งในเรื่องนี้
ข้อเท็จจริงคือคืนอุปกรณ์เดือนกุมภาพันธ์และบริษัทฯ ได้คืนเงินให้เดือนสิงหาคม 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะคืนแล้วยุติเรื่องแล้วแต่ส านักงาน กสทช. ก็ควรจะต้องแจ้ง
เตือนบริษัทฯ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศและสัญญาด้วย 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนกรณี นายนพรัตน์ ปัทมะนาวิน ขอให้
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ พร้อมแก้ไขปัญหาการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล : จส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนกรณี นายนพรัตน์  ปัทมะนาวิน ขอให้
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ พรอ้มแก้ไขปัญหาการรับชมโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากกรณีนี้มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดินด้วย จึงควรจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันผู้ร้องเรียนสามารถ
รับชมได้เป็นปกติจริงหรือไม่ หากรับชมได้จริงผู้ร้องเรียนอาจจะไปยุติเรื่องในชั้น
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่หากไม่สามารถรับชมได้จริงก็จะท าให้เกิดภาระในการที่
จะต้องไปชี้แจงเพ่ิมเติม จึงขอฝากใหต้รวจสอบการแก้ปัญหาให้สิ้นสุดจริงๆ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ : ดท. 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : มท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ

โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๕ คดี              
ทัง้นี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ :  รายงานการเข้าร่วมประชุมงาน 2019 International  Broadcasting  Co - Production 
Conference ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
: วส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม 2019 International Broadcasting  
Co-Production  Conference ของ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และคณะระหว่างวันที่       
๑๙ - ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๒   ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียน (ช่วงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๗ เรื่อง) : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน (ช่วงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๗ เรื่อง) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๗  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากมติท่ีประชุม ดังนี้  
 ๑. เรื่องร้องเรียนที่น าเสนอขึ้นมานี้เป็นเรื่องที่ร้องเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 

๒๕๕๙ แต่เพ่ิงจะน าเสนอให้กรรมการทราบเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ อาจจะ
ล่าช้าไปพอสมควร 

  ๒. เรื่องร้องเรียนที่เสนอมานี้ จ านวนหนึ่งเป็นกรณีเรื่องเสาสัญญาณ อาจจะต้อง
ฝากส านักงาน กสทช. ไปพิจารณา เพราะส านักงาน กสทช. ก็มีมุมอยู่สองส่วน 
คือถ้าร้องเรียนก่อนออกใบอนุญาตก็บอกไม่เป็นผู้เสียหาย หากหลังออก
ใบอนุญาตก็บอกว่ากระบวนการอนุญาตชอบแล้ว วัดคลื่นก็ปกติ ในข้อเท็จจริง
เรื่องนี้เคยมีคดีไปฟ้องศาลปกครองโต้แย้งเกี่ยวกับการด าเนินการท าความ
เข้าใจกับประชาชนของผู้ขอรับอนุญาต โดยหลายกรณีก็ฟ้องว่าลายเซ็นต์ที่มา
เซ็นต์ไม่ใช่คนในพ้ืนที่ หรือรูปถ่ายผิดคน ดังนั้นถ้าจะปฏิเสธเรื่องร้องเรียนก็ต้อง
ตรวจสอบหลักฐานให้เรียบร้อยก่อน นอกจากนี้ ในบางครั้งมีการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนแล้วตรวจพบว่ามีการปล่อยสัญญาณโดยยังไม่ได้รับใบอนุญาต 
ส านักงาน กสทช. ก็จะด าเนินการปรับและปิดเคสร้องเรียน เป็นการจ าหน่าย
เรื่องร้องเรียนโดยที่ยังไม่แก้ไขปัญหา ท าให้ผู้ร้องรู้สึกเดือดร้อนด้วยเหตุที่ว่า
เมื่อจ่ายค่าปรับแล้วเสาก็ออกใบอนุญาตใหม่ เหมือนกับค่าปรับเป็นค่าออก
ใบอนุญาต โดยที่ยังมีการร้องเรียนอยู่ว่ายังไม่ได้ท าความเข้าใจกับประชาชน 
จึงต้องระมัดระวัง  



๑๓ 
 

 ๓. ส าหรับเรื่องร้องเรียนกรณีอ่ืนๆ มีการร้องเรียนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙  แต่เพ่ิงมี
หนังสือแจ้งกลับไปเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๑ หากเป็นกรณีที่ไม่ซับซ้อนก็ไม่
ควรจะใช้เวลาข้ามปี หากใช้เวลาแก้ไขไม่เกิน ๓๐ วัน ก็พอจัดและเชื่อได้ว่าเป็น
เรื่องไม่ซับซ้อน แต่หากเกินก็ควรต้องเสนอตามกระบวนการ    

 อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับที่จะน าข้อสังเกตไปด าเนินการ และจะให้ทาง       
รองเลขาธิการสายงานน าเรียนชี้แจงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งขอให้ในการ
น าเสนอเรื่องร้องเรียนต่อไป น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมก่อนเสนอท่ีประชุม กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียน (ช่วงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๔๖๐ เรื่อง) : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน (ช่วงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔๖๐ เรื่อง)  ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เรื่องร้องเรียนจ านวนหลายร้อยเรื่องที่น าเสนอ

ขึ้นมานี้เป็นการรวบรวมเรื่องร้องเรียนกรณีที่ให้อ านาจส านักงาน กสทช. จัดการ
เรื่องร้องเรียน ตามที่ กสทช. เคยมีมติไว้ ส านักงาน กสทช. จึงควรต้องสรุปเรื่อง
ร้องเรียนให้มีเนื้อหาสาระและมีหลักฐานให้มากขึ้น รวมทั้งสรุปประเภทเรื่อง
ร้องเรียน เพ่ือให้เป็นหมวดหมู่ และพิจารณารับทราบได้ง่ายขึ้น เนื่องจากตามที่
สรุปมาสั้นๆ ในรูปแบบตารางนั้น อ่านแล้วไม่ได้ใจความ ได้ทราบเพียงส่วนมติของ
ส านักงาน กสทช. เป็นส าคัญ ส่วนในกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเสาสัญญาณซึ่งมีอยู่
จ านวนมากก็มีประเด็นเช่นเดียวกับที่ตั้งข้อสังเกตไปในระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ 
นอกจากนั้นแล้ว ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ว่า ส านักรับเรื่องร้องเรียนฯ จะต้อง
ประสบกับปัญหาเรื่องการรวบรวมสถิติและการรายงานเรื่องร้องเรียน เนื่องจาก
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้มีการมอบอ านาจให้ส านักงาน กสทช. ภาค/เขต เป็น
ผู้ด าเนินการเรื่องร้องเรียนประเภทเสาสัญญาณ ดังนั้นต่อไปเรื่องเสาอาจจะขาด
หายไปจากรายงานนี้ เพราะกระจายไปภูมิภาคแล้ว ท าให้ส่วนกลางขาดข้อมูล 
อาจจะต้องฝากให้ประสานเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือให้สามารถรวบรวมมา
รายงาน กสทช. ส าหรับเรื่องร้องเรียนคุณภาพสัญญาณถือว่าดี เพราะมีการไป
ตรวจวัดคุณภาพ มีการชี้แจงกับผู้ร้องเรียน ส่วนเรื่อง SMS ที่คิดเงินโดยไม่ได้สมัคร
บริการ ในข้อเท็จจริงเป็นกรณีผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ      
เอาเปรียบฯ ด้วย ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่เรื่องร้องเรียนที่สั่งให้คืนเงินหรือสั่งให้
ยกเลิกบริการแล้วก็ถือว่ายุติได้ แต่จะต้องบังคับใช้ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่



๑๔ 
 

เป็นการเอาเปรียบฯ ด้วย เพ่ือไม่ให้เรื่องร้องเรียน SMS มีปัญหาเพ่ิมขึ้นมา ดังจะเห็น
ได้ว่าสถิติเรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคม ๓ ปีที่ผ่านมา เรื่อง  SMS ที่คิดเงินโดยไม่ได้
สมัครเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนเป็นอันดับหนึ่ง  ทั้งที่ กสทช. มีประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบฯ แต่ยังไม่สามารถจัดการได้ จึงขอฝากส านักงาน 
กสทช. ว่านอกจากสั่งให้คืนเงินแล้ว หรือยุติการให้บริการแล้ว อาจจะต้องเตือน
หรือก าชับบริษัทให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยเคร่งครัดด้วย  

 อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับที่จะน าข้อสังเกตไปด าเนินการ และจะให้ทางรอง
เลขาธิการสายงานน าเรียนชี้แจงเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งขอให้ในการ
น าเสนอเรื่องร้องเรียนต่อไป น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมก่อนเสนอท่ีประชุม กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าประกันกล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าประกัน

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากในชั้นส านักงาน กสทช. มีการระบุว่า 

กรณีนี้เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการ
ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย ดังนั้นแม้จะยุติเรื่องแล้ว แต่ก็ขอฝากส านักงาน 
กสทช. ว่า หากเป็นกรณีที่ขัดประกาศฯ ก็ควรจะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนบริษัทฯ 
เพ่ือให้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ ด้วย ซึ่งเลขาธิการ กสทช.  แจ้งว่าจะ
ขอรับข้อสังเกตไปด าเนินการ โดยจะมอบหมายให้รองเลขาธิการ กสทช. ในสายงานที่
รับผิดชอบรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บ

ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการและคืนเงินค่ามัดจ ากล่อง
รับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒) : บส.  

  
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบ

การเรียกเก็บค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการและคืนเงินค่า
มัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒)  ทั้งนี้ ตามมติ กสท. 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ



๑๕ 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากในชั้นส านักงาน กสทช. มีการระบุว่า 

กรณีนี้เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการ
ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยจะยุติเรื่องแล้ว แต่ก็ขอฝากส านักงาน กสทช. ว่าหากเป็นกรณีที่
ขัดประกาศฯ ก็ควรอาจจะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนบริษัทฯ เพ่ือให้ด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศฯ ด้วย ซึ่งเลขาธิการ กสทช. แจ้งว่าจะขอรับข้อสังเกตไป
ด าเนินการ  โดยจะมอบหมายให้รองเลขาธิการ กสทช. ในสายงานที่รับผิดชอบรายงาน
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ :  รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น

เลขหมายสวย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ : จท.  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๔ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. 
ดร. ธวัชชัยฯ ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี ได้แก่             
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๑ สถานี และขอเปลี่ยนแปลงความสูงของ
สายอากาศ จ านวน ๓ สถานี 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง



๑๖ 
 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลาย
ครั้งแล้วว่า โดยทั่วไปหากเป็นส่วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจ
พอที่จะยอมรับได้ แต่หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของการ
ประกอบกิจการ อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาตส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง
เหล่านี้ที่ได้รับอนุญาตเพียงให้ทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควร
จะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
นั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึง
เห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง        
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

   ส าหรับกรณีทั้ง ๔ ในระเบียบวาระนี้ เป็นกรณีของสถานีวิทยุที่ขอ
เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๓ สถานี ซึ่งถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของการประกอบกิจการ และกรณีของสถานีที่ขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อก็เป็นสถานีวิทยุที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการ จากประเภทกิจการบริการสาธารณะ (สถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคง) มาเป็น
ประเภทบริการทางธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนตัวมีจุดยืนไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้ว 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๔ สถานี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๒๖ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๗ 
 

๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒๕ สถานี ดังนี้ 
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๙ สถานี  

                                      ๑.๒  ขอเปลี่ยนแปลงก าลังของเครื่องส่ง จ านวน ๑ สถานี 
 ๑.๓  ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๙ สถานี 
 ๑.๔  ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ 

       จ านวน ๖ สถานี   
๒. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากมีระยะทางระหว่างที่ตั้ง           
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการครั้งแรกและที่ตั้งใหม่เกินสิบกิโลเมตร
ทางอากาศ จ านวน ๑ สถานี 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลาย
ครั้งแล้วว่า หากเป็นส่วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจพอที่จะ
ยอมรับได้ แต่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ที่ตั้งสถานี 
ตลอดจนที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอนุญาต 
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตเพียงให้ทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตใน
ส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่อง
การอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้อง
ด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับ
เป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย 
ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหา
เรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 

   ทั้งนี้ ในระเบียบวาระนี้มีสถานีวิทยุที่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหลายสถานีที่
เป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภท
กิจการบริการสาธารณะ (สถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคง) มาเป็นประเภทบริการทางธุรกิจ 
ซึ่งโดยส่วนตัวมีจุดยืนไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วด้วย 
 



๑๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๒๖ สถานี)      

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

(จ านวน ๓๒ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ      
โดยอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๓๒ สถานี  ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้สมาชิกสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง จ านวน ๒๘ ราย 
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นกิจการ
ทางธุรกิจตามค าร้อง เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกิจการตามข้อ ๑ ข้อ ๒.๓  ข้อ ๓.๑  และข้อ ๓.๒ (๒) ของประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบ 
ข้อ ๑๐(๒) (ง) ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยก าหนดเงื่อนไขให้สมาชิกสมาคมฯ ด าเนินการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจและเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอ พร้อมช าระค่าด าเนินการพิจารณาค าขอในประเภท
กิจการทางธุรกิจ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล
การพิจารณา ตามเงื่อนไขข้อ ๕ ของประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่น
ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามข้อ ๔.๓.๑  

 ๒. ไม่เห็นชอบให้รับค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของสมาชิกสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมาร์ท เรดิโอ) รหัส
สถานี ๐๒๕๒๑๐๕๗ เนื่องจากไม่มีสิทธิยื่นค าร้องตามประกาศส านักงาน 
กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากขณะที่ยื่น
ค า ร้ อ ง ไม่ มี สถานะ เป็ นผู้ ไ ด้ รั บอนุญาตให้ทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง เนื่องจากอายุการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงได้สิ้นสุดลงแล้ว  ประกอบกับปัจจุบันได้สิ้นสิทธิการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 



๑๙ 
 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ แล้ว ด้วยเหตุไม่มาด าเนินการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ๓. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของสมาชิกสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคง (ดินแดงสัมพันธ์) รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๖๘ 
และ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๐๔ เนื่องจากได้สิ้นสิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ด้วยเหตุไม่มาด าเนินการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และยกค าร้องสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนหนองโสน (Love Station) รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๕๐๙ 
เนื่องจากได้สิ้นสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามมติ          
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว ด้วย
เหตุที่มีการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง 
ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการด้วย 

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

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๓๒ สถานี)      

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓ 
ดังนี้  

  “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ 
สทช. ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง กสท. ในขณะนั้นได้มีมติ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จากประเภทบริการชุมชนเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ ซึ่งผมเห็นว่า
เป็นการด าเนินนโยบายอย่างไม่ถูกต้อง เพราะการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองจะส่งผลให้สถานีวิทยุทดลองในสัดส่วนประเภทบริการ
ทางธุรกิจมีจ านวนเพ่ิมขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให้สถานีวิทยุ
ทดลองที่มีอยู่เป็นจ านวนมากคงปริมาณเท่าเดิมโดยไม่มีมาตรการควบคุม       
อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการก ากับดูแลในอนาคต 

     แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นชอบด้วยที่จะมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเร่งด่วน” 



๒๐ 
 

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๖/๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓ ดังนี้ 
“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้อง
มีการทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนด
วิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
จริงจัง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควร
มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัด
เวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป 
ด้วยเหตุนี้ การยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการสถานี
วิทยุเพ่ือความมั่นคง อันเป็นการเปลี่ยนจากประเภทกิจการบริการสาธารณะ
มาเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  อนุญาตให้สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง

ประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ (รหัส
สถานี ๐๕๕๒๐๓๑๓) จากประเภทกิจการบริการสาธารณะ เป็นกิจการทางธุรกิจ 
เนื่องจากกรณีเข้าเงื่อนไขและเหตุแห่งการขอเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการที่
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการได้ ตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ (๒) ประกอบข้อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  



๒๑ 
 

๒.  เห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ด าเนินการ
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเอกสารหลักฐานประกอบค า
ขอ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอในประเภทกิจการทางธุรกิจให้
แล้วเสร็จภายใน  ๙๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ ทั้งนี้  
ให้สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงสมาคมทหาร
กองหนุนจังหวัดบุรีรัมย์ (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๑๓) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการว ิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๕ ของประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ 
ดังนี้  

  “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ 
สทช. ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง กสท. ในขณะนั้นได้มีมติ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จากประเภทบริการชุมชนเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ ซึ่งผมเห็นว่า
เป็นการด าเนินนโยบายอย่างไม่ถูกต้อง เพราะการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองจะส่งผลให้สถานีวิทยุทดลองในสัดส่วนประเภทบริการ
ทางธุรกิจมีจ านวนเพ่ิมขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให้สถานีวิทยุ
ทดลองที่มีอยู่เป็นจ านวนมากคงปริมาณเท่าเดิมโดยไม่มีมาตรการควบคุม       
อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการก ากับดูแลในอนาคต 

    อีกทั้งการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในกรณีนี้ เป็นการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทฯ 
ภายหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๖ ของประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งก าหนดให้ กสท. 
ในขณะนั้นรับค าร้องไว้พิจารณาเมื่อยื่นค าร้องภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เท่านั้น ผมจึงเห็นชอบด้วยที่จะมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
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ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเร่งด่วน”   

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๖/๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้ 
“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้อง
มีการทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนด
วิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
จริงจัง เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะ
ส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่
การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
ด้วยเหตุนี้ การยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการสถานี
วิทยุเพ่ือความมั่นคง อันเป็นการเปลี่ยนจากประเภทกิจการบริการสาธารณะ
มาเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาค าขอขยายระยะเวลายื่นค าขอทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline Radio Pattaya รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๒๓๖ : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ        
โดยอนุญาตขยายระยะเวลาในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๙ 
วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline 
Radio Pattaya รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๓๖ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยก าหนดให้ห้างฯ ด าเนินการดังนี้ 

 ๑. ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline    Radio 
Pattaya ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอออกอากาศ (MOU) ตามหลักเกณฑ์ใน



๒๓ 
 

ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗  

 ๒. ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline Radio 
Pattaya ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ์การก ากับดู แลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมช าระค่าด าเนินการและเงินเพ่ิม
ในอัตราสูงสุด ทั้งนี้ ให้ห้างฯ แสดงหลักฐานการยื่นแบบแสดงความประสงค์         
ขอออกอากาศ (MOU) ประกอบการยื่นค าขอฯ และด าเนินการยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline Radio 
Pattaya ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากฝ่า
ฝืนไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาข้างต้น  จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบ
กิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันที 
นับแต่วันที่ครบก าหนด  
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ)          
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๕  เรื่อง  การพิจารณาค าขอขยายระยะเวลายื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานวีิทยุกระจายเสยีง Hotline Radio 
Pattaya รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๓๖ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๕ 
ดังนี้  

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการประเภททางธุรกิจที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ 
จึงเห็นควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถ
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บรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดไว้”  

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๖/๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๕ ดังนี้ 

 “ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต่ออายุกันเรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่
กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล  
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้
คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความ
กระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรร
คลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราว
ไปเรื่อยๆ แม้แต่ในรายที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ก าหนดดังเช่นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๓ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง     
(๓ สถานี) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ ได้แก่ ๑) 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา  มจร. 
นครราชสีมา รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๕๖ คลื่นความถี่ ๙๙.๗๕ MHz ๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ดงแม่เผดพัฒนา สถานีวิทยุกระจายเสียงดงแม่เผด   รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๓๒ คลื่น
ความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz  และ๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ บรอดแคสท์ สถานี



๒๕ 
 

วิทยุกระจายเสียงวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม  รหัสสถานี ๑๒๕๔๐๐๔๕ คลื่นความถี่ 
๙๐.๕๐ MHz   
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ)          
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๓ สถานี) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๖ 
ดังนี้  

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการประเภททางธุรกิจที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลอง
วิทยุในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ 
จึงเห็นควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดไว้”  

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๖/๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๖ ดังนี้ 
“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน  เพ่ือให้
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควร
มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัด
เวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ แม้แต่ในรายที่มีการด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดดังเช่นกรณีเหล่านี้” 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒๙ สถานี : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให้นิติบุคคล จ านวน ๒๙ ราย ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจาก
แบบ ค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ข้อก าหนด คุณสมบัติ ลักษณะการ
ทดลองประกอบกิจการ และการด าเนินการยื่นแบบค าขอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อ ๙ 
ภาคผนวก ค และภาคผนวก ญ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  

๒. ให้นิติบุคคลทั้ง ๒๙ ราย ตามข้อ ๑. ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ต่อส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม ภายใน 
๖๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๗  เรื่อง  พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒๙ สถาน ี

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๗ 
ดังนี้  

 “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ 
สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง กสท. ในขณะนั้นได้มีมติ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จากประเภทบริการชุมชนเป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ ซึ่งผมเห็นว่า
เป็นการด าเนินนโยบายอย่างไม่ถูกต้อง เพราะการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง



๒๗ 
 

ประเภทการทดลองจะส่งผลให้สถานีวิทยุทดลองในสัดส่วนประเภทบริการ
ทางธุรกิจมีจ านวนเพ่ิมขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให้สถานีวิทยุ
ทดลองที่มีอยู่เป็นจ านวนมากคงปริมาณเท่าเดิมโดยไม่มีมาตรการควบคุม         
อันก่อให้เกิดปัญหาต่อการก ากับดูแลในอนาคต 

  แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นชอบด้วยที่จะมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเร่งด่วน”  

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๖/๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๗ ดังนี้ 
“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 
เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ใช่ใช้
มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ แม้แต่ในรายที่มีการด าเนินการต่ออายุ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดดังเช่นกรณีเหล่านี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพลศิลป์ (๒๐๐๗) สถานีวิทยุกระจายเสียงชัยพลศิลป์ 
รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๓ ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )   มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 



๒๘ 
 

 ๑. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียงชัยพลศิลป์ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๓ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ชัยพลศิลป์ (๒๐๐๗) โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะถูกระงับการ
ออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง  

 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 ชัยพลศิลป์ (๒๐๐๗) 
สถานีวิทยุกระจายเสียงชัยพลศิลป์ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๓ เพ่ือด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ 
หากพบการกระท าผิดซ้ าจะพิจารณาก าหนดโทษทางปกครองในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 ๓. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย กรณีที่มีการตรวจพบการฝ่าฝืนการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงชัยพลศิลป์ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๓   
ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

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

 
หมายเหตุ                     ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘  เรื่อง  การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพลศิลป์ (๒๐๐๗)  สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชัยพลศิลป์ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๒๓ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๘ 
ดังนี้ 

 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการประเภททางธุรกิจที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม 
ผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได้ อีกทั้งยังพบประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศ
ของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จึงเห็นควรให้
ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดไว้”  



๒๙ 
 

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ บันทึกท่ี สทช.๑๐๐๖/๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๘ ดังนี้ 
“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะ
ส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่
การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ใช่ใช้มาตรการใน
ลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ แม้แต่ในรายที่มีการด าเนินการต่ออายุไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดดังเช่นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท เฮงเทวดา 

เรดิโอ บรอดคาส จ ากัด และนิติบุคคลอ่ืนที่มีสถานะเป็นหุ้นไขว้ จ านวน ๑๐ 
สถานี  : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน  กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)   มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้รับค าร้องของบริษัท เฮงเทวดา เรดิโอ บรอดคาส จ ากัด ไว้พิจารณา 
เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการเป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด  

 ๒. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่
บริษัท เฮงเทวดา เรดิโอ บรอดคาส จ ากัด และนิติบุคคลอ่ืนที่มีสถานะเป็นหุ้นไขว้ 
จ านวน ๙ สถานี โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี ต่อเนื่อง
จากใบอนุญาตเดิม เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุการทดลอง



๓๐ 
 

ประกอบกิจการครบถ้วนถูกต้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด  

 ๓. ให้บริษัท เฮงเทวดา เรดิโอ บรอดคาส จ ากัด ด าเนินการกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง
อีสานมหานคร  รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๔๔  ดังนี ้

  ๓.๑ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘  

 ๓.๒ ยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานประกอบการ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้ครบถ้วน 

  ๓.๓ ยื่นค าร้องขอออกอากาศชั่วคราวเพื่อตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมของ 
           สถาน ี
  ๓.๔ ยื่นค าร้องขอหนังสือน าเครื่องส่งเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค 

 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาให้ปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนที่ตั้งสถานีจากส านักงาน กสทช. หากไม่
ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบ
กิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) สิ้นสุดลง
ทันทีนับแต่วันที่ ครบก าหนด ทั้ งนี้  การ พิจารณาอนุญาตของสถานี
วิทยุกระจายเสียงอีสานมหานคร รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๔๔ ให้มีระยะเวลาการ
อนุญาตเท่ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงของบริษัทฯ จ านวน ๙ สถานี ตามข้อ ๒. 
เพ่ือให้ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อมกัน  

 ๔. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิมตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) 
ในการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม          
ข้อ ๓. เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการว่า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามา
หลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้อง
ท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับ
เป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถ่ีออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา - อุปสรรค  

 



๓๑ 
 

 และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ให้มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัด
เวลาให้ชัดเจน 

 
หมายเหต ุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของบริษัท เฮงเทวดา เรดิโอ บรอดคาส จ ากัด และนิติบุคคลอ่ืนที่มีสถานะเป็น
หุ้นไขว้ จ านวน ๑๐ สถานี   

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๐ : การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มคนรักษ์

ภูซาง สถานีวิทยุกระจายเสียงภูซาง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๑๙ ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่สถานี
วิทยุกระจายเสียงภูซาง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๑๙ ของกลุ่มคนรักษ์ภูซาง โดยมี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐  เรื่อง การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของกลุ่มคนรักษ์ภูซาง สถานีวิทยุกระจายเสียงภูซาง เรดิโอ รหัสสถานี 
๑๔๕๔๐๑๑๙ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอพักออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุคนไท หัวใจรักถิ่น รหัสสถานี 

๐๒๕๒๐๘๓๕ ความถี่ ๙๘.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท : ปส.๑ 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอพักออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุคนไท หัวใจรักถิ่น 

รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๘๓๕ ความถี่ ๙๘.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเหตุ          
ที่กล่าวอ้างไม่เข้าข่ายเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นตามประกาศส านักงาน กสทช. 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการพักหรือหยุดการให้บริการชั่วคราวของผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  



๓๒ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด มือทิพย์ 
๒๕๕๕ เพ่ือให้ด าเนินการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งสถานี
เครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศให้ครบถ้วนก่อน เพ่ือ กสทช. จะได้พิจารณาค าร้อง
ขอย้ายที่ตั้งตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอพักออกอากาศชั่วคราวของสถานีวิทยุคนไท หัวใจรักถิ่น 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๘๓๕ ความถี่ ๙๘.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการ 

จ านวน ๖ สถานี : ปส.๑  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน  ๒ สถานี 

และเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี 
ตามข้อ ๑๒(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. 
มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง  

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมซ่ึงใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงจ านวน ๖ สถานี  ตามข้อ ๑. เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการ 
เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบ
กิจการด้วยตนเอง  

๓. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๖ สถานี ตามข้อ ๑. ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่ องวิทยุคมนาคม 
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ 
ของประกาศ กสทช. เรื่องการมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัด 



๓๓ 
 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม 
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงจ านวน ๖ สถานี ตามข้อ ๑. หากพบการกระท าความผิด  
ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและ
การท าลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายัง
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม เพ่ือทราบต่อไป 
 

หมายเหตุ                    ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๒   เรื่อง   การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๖ สถานี 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. มีข้อสังเกตว่า แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถีฯ่ เมื่อ ๗ ปีที่แล้วระบเุรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่ไว้ว่า
ในกรณีของคลื่นวิทยุจะต้องคืนภายใน ๕ ปี  คลื่นกิจการโทรทัศน์ ๑๐ ปี คลื่น
กิจการโทรคมนาคม ๑๕ ปี หากจะปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าว การเรียกคืน
คลื่นความถี่วิทยุสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว แต่การบริหารจัดการที่จะท าให้
เปลี่ยนเป็นดิจิตอลยังท าไม่ได้ เพราะมีความซับซ้อนและลงทุนอีกจ านวนมาก 
ซึ่งการลงทุนก็ไม่แน่ใจว่ามีผู้มาลงทุนหรือลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนหรือไม่ 
จึงขอฝากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านกิจการกระจายเสียงฯ ได้เตรียมการ
ศึกษาและจัดท าแผนการเรียกคืนคลื่นความถี่กรณีวิทยุชุมชนไว้ด้วย 

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า เพ่ือให้เป้าหมายเรื่องการเรียกคืนคลื่นความถี่
กิจการวิทยุกระจายเสียงประสบความส าเร็จและเปลี่ยนผ่านไปสู่การอนุญาต
ประกอบกิจการอย่างเหมาะสม เห็นควรต้องก าหนดเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ให้มีความชัดเจน และต้องบังคับใช้โดยเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะ
ควรมีการก าหนดว่า กรณีใดบ้างที่ผู้ทดลองประกอบกิจการกระท าผิดแล้วจะ
ไมอ่นุญาตให้ทดลองประกอบกิจการต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๗ ช่องรายการ : ปส.๒  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด 



๓๔ 
 

จ านวน ๑๗ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ดังนี้ ๑) ช่องรายการ Al Jazeera Arabic ๒) ช่องรายการ France 24              
๓)  ช่องรายการ CCTV4  ๔)  ช่องรายการ Al Jazeera English ๕)  ช่องรายการ CGTN-
Documentary  ๖)  ช่องรายการ Fashion TV  ๗) ช่องรายการ Fashion TV HD  
๘) ช่องรายการ STAR Gold  ๙)  ช่องรายการ STAR Plus  ๑๐) ช่องรายการ France 24 
(French) ๑๑) ช่องรายการ Deutsche Welle  ๑๒) ช่องรายการ Euronews           
๑๓) ช่องรายการ NHK WORLD-JAPAN  ๑๔) ช่องรายการ Arirang TV ๑๕) ช่องรายการ 
CCM  ๑๖) ช่องรายการ Thrill และ ๑๗) ช่องรายการ KIX  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๗ ช่องรายการ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให้บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ 
TVD MOMO 4 : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทีวีดี 
เซอร์วิสเซส จ ากัด ช่องรายการ TVD MOMO 4  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๔  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ทีวีดี เซอร์วสิเซส จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
ช่องรายการ TVD MOMO 4   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : การอนุญาตให้บริษัท ทักษภร มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ บุญจันทร์ 
พรรณี : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทักษภร 



๓๕ 
 

มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ บุญจันทร์ พรรณี  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี        
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ   

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๑๔/๒๕๖๒   ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๕  เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท ทักษภร มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
ช่องรายการ บุญจันทร์ พรรณี 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๖ : การอนุญาตให้บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก ช่องรายการ SMMTV 
PLUS : ปส.๒  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เอสเอ็มเอ็ม 
พลัส จ ากัด ช่องรายการ SMMTV PLUS โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่
วันที่ กสทช. มีมติ   

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก 
ช่องรายการ SMMTV PLUS 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให้บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จ ากัด ประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
HOT LINE NEWS : ปส.๒  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เอส แอนด์ ซี 
คอมมิวนิเคชั่น 2001 ช่องรายการ HOT LINE NEWS จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   

 
 
 



๓๖ 
 

หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จ ากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
HOT LINE NEWS 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให้บริษัท ซีนิเพล็กซ์  จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์      

ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Sanook Shopping : 
ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ซีนิเพล็กซ์  
จ ากัด ช่องรายการ Sanook Shopping  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท ซีนิเพล็กซ์  จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Sanook 
Shopping   

 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๗ ช่องรายการ : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด ช่องรายการ NFL Network  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 ๒.  อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้ ๑) ช่องรายการ CCM  ๒)  ช่องรายการ Food Network  
๓) ช่องรายการ  Fox Action Movies HD  ๔)  ช่องรายการ Warner TV   
๕)  ช่องรายการ Paramount Channel HD และ ๖) ช่องรายการ True Film HD  2 

 



๓๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๑๙  เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท ทร ูวิชัน่ส์ กรุป๊ จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  จ านวน ๗  ช่องรายการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การขอพักการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ กูรู 
เทเลวิชั่น เป็นการชั่วคราว : ปส.๒ 

    
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
โดยไม่อนุญาตให้บริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ กูรู  เทเลวิชั่น พักการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ  เพ่ือให้ด าเนินการออกอากาศช่องรายการ กูรู เทเลวิชั่น 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้ง หากบริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จ ากัด           
ไม่ด าเนินการออกอากาศ ช่องรายการ กูรู เทเลวิชั่น ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตาม           
ข้อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๑ 
ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ประกอบกับมติ กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมติ กสท. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘ และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาพักใช้
ใบอนุญาตต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง การขอพักการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ  
กูร ูเทเลวิชั่น เป็นการชั่วคราว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์  เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการทีไ่ม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น 
จ ากัด ช่องรายการ D-Channel : ปส. ๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุญาตให้บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ช่องรายการ D-Channel ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0202-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ 



๓๘ 
 

สิงหาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้
บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ไทย 
แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ช่องรายการ D-Channel 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๒ : การขออุทธรณ์ค าสั่งกรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการล่าช้าของบริษัท ไทย นิวส์ 

เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากดั ช่องรายการ TNN24 : ปส. ๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยเห็นชอบให้ยืนตามค าสั่ งของพนักงานเจ้าหน้าที่  กรณีแจ้งเตือนการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการล่าช้า ครั้งที่ ๒ ของช่องรายการ TNN24 ตามหนังสือ
ส านักงาน กสทช. ที ่สทช ๒๔๑๐/๖๘๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขออุทธรณ์ค าสั่งกรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการล่าช้าของ
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด ช่องรายการ TNN24 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท กู๊ดฟิล์ม 
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ goodfilms : ปส. ๒  
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยเห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท กู๊ด
ฟิล์ม เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ goodfilms ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-
0039-57 นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม       
ข้อ ๑๔ (๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ่าฝืนข้อ ๑๑ ของเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 



๓๙ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี ่ของบริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ goodfilms 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของช่องรายการ Bright TV ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยอนุมัติให้บริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV เปลี่ยนแปลงผังรายการ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ส าหรับกรณีการขอยกเว้นการจัดให้มี
บริการโทรทัศน์เพ่ือผู้พิการของบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV     
ให้ส านักงาน กสทช. เสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์พิจารณาก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงผังรายการของช่องรายการ Bright TV 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับ
ท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมแพเคเบิลทีวี : ปส.๓ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับ
ท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมแพเคเบิลทีวี  เลขที่ใบอนุญาต B1-N21133-
0064-55 เนื่องจากขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้รับใบอนุญาตและไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด กรณีการเลิกประกอบกิจการ ภายหลัง
ปรากฏข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีผู้รับ
ใบอนุญาตฯ มีสถานะแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า เลิกกิจการ/เสร็จการ
ช าระบัญชี ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมแพเคเบิลทีวี  ด าเนินการรื้อถอนสาย



๔๐ 
 

เคเบิ้ลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและแจ้งผลการด าเนินการ
รื้อถอนสายเคเบิ้ลให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการติดตามบังคับช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี พร้อมให้บันทึกประวัติการกระท าความผิดเพ่ือใช้ในการ
ก ากับดูแลต่อไป 

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง  การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมแพเคเบิลทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ :  ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ 

๗๑๖/๒๕๖๒ ระหว่าง บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.         
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๓) : มส. 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้     
๑. รับทราบผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่  ๑๑๖๓/๒๕๕๘  หมายเลข

แดงท่ี ๗๑๖/๒๕๖๒ ระหว่าง บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.         
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)  กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)   

๒. เห็นชอบแนวทางด าเนินการในคดีดังกล่าว โดยน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาใหม่ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในประกาศ ตามท่ีส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๑๖๓/
๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๗๑๖/๒๕๖๒ ระหว่าง บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด        
(ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)   

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากมติที่ประชุมว่า ในประเด็นที่
ส านักงาน กสทช. กล่าวอ้างถึงบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรทัศน์ หรือ MOU ที่ท ากับทางช่องรายการ ว่ายังคงมีผลอยู่ โดยถือเป็น
เงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๑๔ (๒๗) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น เห็นว่า MOU เป็นบันทึกข้อตกลง
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ที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีสิทธิที่จะขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพิจารณาที่
อิงกับ MOU มากเกินไปอาจมีความไม่ม่ันคงแน่นอนค่อนข้างสูง 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : กรมประชาสัมพันธ์ขอยกเว้นเงินเพิ่มการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

ส าหรับรอบบัญชีปี ๒๕๖๑  และมีข้อสังเกตการรับรู้รายได้เพื่อการค านวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้     

   ๑.  เห็นชอบให้ยกค าร้องของกรมประชาสัมพันธ์กรณีขอยกเว้นเงินเพ่ิมการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ เนื่องจากเงินเพ่ิม
ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมติ กสทช.   
ที่เก่ียวข้อง  

 ๒. เห็นชอบก าหนดให้รายได้จากการให้บริการระหว่างใบอนุญาตภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (Internal Charge) เป็นรายได้ที่ต้องน ามาค านวณเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีและน าส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามมติที่ประชุม กสท. 
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาประเภทรายได้และคู่มือแนวปฏิบัติเพ่ือใช้ในการ
สอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
ระหว่างผู้รับใบอนุญาตทุกราย ซึ่งจะท าให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมต่อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขอยกเว้นเงินเพ่ิมการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ และมีข้อสังเกตการรับรู้รายได้เพ่ือการ
ค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : ข้อร้องเรียนกรณกีารตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงจากสุวรรณภูมิ”    

คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด  (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)            
ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้สมาคมสมัชชา
มวลชนเพ่ือความมั่นคง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
“เสียงจากสุวรรณภูมิ” คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการ
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บริการสาธารณะ) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป หากสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคงฯ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว  กสทช. จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็น
เวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง “เสียงจากสุวรรณภูมิ” คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ MHz  จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีเนื้อหา
รายการเป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์
ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของ
ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง 
“เสียงจากสุวรรณภูมิ” คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ท้องถิ่นแหลมพยอม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้สมาคมสมัชชา
มวลชนเ พ่ือความมั่ นคง ผู้ รั บใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นแหลมพยอม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป หากสมาคมสมัชชา
มวลชนเพ่ือความมั่นคงฯ ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งดั งกล่ าว กสทช.                   
จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง   
ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
ท้องถิ่นแหลมพยอม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณา
เกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
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เงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๙ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นแหลมพยอม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบสถานีวิทยุชุมชนคนกมลาไสย คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz 

จังหวัดกาฬสินธุ์ (ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
: ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้กลุ่มคนวิทยุชุมชน
คนกมลาไสย ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน
คนกมลาไสย คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ (ประเภทกิจการบริการ
ชุมชน) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
โดยเคร่งครัดต่อไป หากกลุ่มคนวิทยุชุมชนคนกมลาไสยฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน          
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนคนกมลาไสย คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(ประเภทกิจการบริการชุมชน)  เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหารายการเป็นการโฆษณาหารายได้        
ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท
กิจการบริการชุมชน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคผนวก ข ข้อ ๓ และข้อ ๒๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
 



๔๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบสถานีวิทยุชุมชนคนกมลาไสย 
คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ (ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่เป็นไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : กรณีบริษัท ไทย เซ็นทรลั ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Thai  CCTV  

โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง        
บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Thai  CCTV ให้ระงับ
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ (ผลิตภัณฑ์     
เสริมอาหาร ไฮโดรไลซด์ คอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลา ผสม วิตามินซี)    (ตรา เจบี) 
เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๘๖๕๙-๕-๐๐๑๓ ผลิตภัณฑ์อาหาร  มัลติ โพร์ ออยล์          
เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๑๙๔๙-๑-๑๑๖๒ ผลิตภัณฑ์ คอร์ดี้ พลัส (CORDY PLUS)      
เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙  ผลิตภัณฑ์ Super BB Maxx จดทะเบียน
ชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา เอส.บีบี.เอ็ม) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๖๓๕๕-๑-
๐๐๑๙ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผงตังถั่งเฉ้าและผงโสม (ตรา ดี .บี .เอ็ม.พี) 
CORDYCEPS SINENSIS POWDER AND GINSENG POWDER DIETARY SUPPLEMENT 
PRODUCT (D.B.M.P.BRAND) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๖๓๕๕-๑-๐๐๗๒ 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 าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท ไทย เซ็นทรัล 
ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Thai  CCTV ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 



๔๕ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๑   เรื่อง กรณีบริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ 
Thai CCTV  โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : กรณีบริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ Zabb 
Channel  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง        
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ Zabb Channel  
ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มสมุนไพร 
(ตรา ฮอมดี้) Herbal drink (HOMDY Brand) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๒-๐๐๖๕๘-๒-
๐๐๒๙ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง       
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท 
แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ Zabb Channel  ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.  จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๒ เรื่อง กรณีบริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด      
ช่องรายการ Zabb Channel  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจเข้าข่ายการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 



๔๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นเพลงอมตะ สถานีวิทยุกระจายเสียง เพลงอมตะ 
คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่     
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นเพลงอมตะ สถานีวิทยุกระจายเสียง เพลงอมตะ คลื่นความถี่ 
๙๔.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์จีอาร์วี่  เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๔๗๔๑-๑-๐๙๒๔ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด ในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นเพลงอมตะ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพลงอมตะ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว กสทช.  จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๓  เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นเพลงอมตะ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพลงอมตะ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไหมธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านโนนลาน  คลื่นความถี่ 

๑๐๑.๒๕ MHz  จังหวัดศรีสะเกษ  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีเ่ข้าข่ายการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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



๔๗ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไหมธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านโนนลาน คลื่นความถี่ 
๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกตุเพชร เลขสารบบอาหาร ๒๐-๑-๐๑๑๕๓-๑-๐๐๔๘  และ
ผลิตภัณฑ์ยาน้ าผสมรากสามสิบ ตราสมุนไพร คุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนยา G ๗๕๗/๕๙  
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด    
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไหมธุรกิจ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านโนนลาน คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็น
จ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๔  เรื่อง กรณหี้างหุ้นส่วนจ ากัด ไหมธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง  บ้านโนนลาน  
คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz  จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการค าบรรยายแทน

เสียงและเสียงบรรยายภาพ : บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการ         
ค าบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
ดังนี้ 
๑. ข้อเสนอระยะเวลาการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  
๑.๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ       

ค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และค าบรรยายเป็นเสียงในเวลาออกอากาศ
รวมกันอย่างน้อยวันละหกสิบนาที นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  



๔๘ 
 

๑.๒ กรณผีู้รับใบอนุญาตฯ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ ๑.๑ ให้มีหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น พร้อมด้วยแผนการด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎหมายและมติที่ประชุม กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อ กสทช. เพ่ือให้ กสทช. 
พิจารณาเหตุหรือข้อจ ากัด และพฤติการณ์เป็นรายกรณี  

๒. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ 
ข้อ ๕ ประกอบภาคผนวก และข้อ ๖ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ก าหนด
ระยะเวลาและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป 

๓. การจัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง (Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ 
(Audio Description)  
๓.๑ เห็นชอบหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนจัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง 

(Caption) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) จ านวน 
๑๙ ราย รายละไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓.๒ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการ
จัดต้ังหน่วยงานจัดท าบริการค าบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ 
ในการช่วยเหลือในการผลิตบริการในระยะแรก 
โดย กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากมติที่ประชุมว่า เนื่องจาก
ที่ผ่านมาได้เคยมีการแก้ไขประกาศ กสทช. ให้ขยายระยะเวลาการ
ด าเนินการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีค าบรรยายแทนเสียงและเสียง
บรรยายภาพไปแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรไม่ให้มีการยืดระยะเวลาในเรื่องนี้
อีกต่อไป แต่เห็นควรที่จะต้องรวบรวมข้อปัญหาและอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดต่างๆ ของผู้ให้บริการเพ่ือหารือและหาทางฝ่าฟันร่วมกัน เพ่ือให้
มาตรการมีผลในการด าเนินการจริงเสียที และไม่เกิดช่องว่างของการ
ก ากับดูแลที่ไม่เท่าเทียมกัน 

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

 
หมายเหตุ                ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ทีป่ระชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๕   เรื่อง  ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มี
บริการค าบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓๕ 
ดังนี้  

 “ผมขอเปิดเผยความเห็นโดยยืนยันความตามบันทึกที่ สทช.  ๑๐๐๕/๒๙       
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมต่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียงและเสียง
บรรยายภาพ ในประเด็นเกี่ยวกับการยื่นขอรับการสนับสนุน เนื่องจากผมเห็นว่า



๔๙ 
 

การสนับสนุนทุนส าหรับผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเพ่ือจัดให้มีบริการโทรทัศน์
ที่มีบริการค าบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ตามข้อเสนอของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ซึ่งเห็นชอบข้อเสนอของคณะท างานแก้ไขปัญหาการจัดให้มีบริการ 
ค าบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพนั้น 

   กสทช. อาจก าหนดกรอบและแนวทางให้เกิดการสนับสนุนทุนส าหรับ
อุปกรณ์และการจัดให้มีบริการฯ ได้ โดยเปิดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลยื่นความประสงค์ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. โดยตรง ซึ่ งเป็นกรณีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๕๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี        
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส แต่อย่างไร 
ก็ดีเห็นควรก าหนดขอบเขตการใช้จ่ายเงินให้มีความชัดเจน ทั้งด้านเงื่อนไขการ
สนับสนุนซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีบริการฯ โดยตรง มิให้เป็นการ
สนับสนุนอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตเอง
ตลอดจนกรอบระยะเวลาให้การสนับสนุนเฉพาะในคราวนี้ โดยผู้ได้รับการ
สนับสนุนจะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนและจัดให้มี
บริการฯ ขึ้นตามประกาศหลักเกณฑ์และมติที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ช่องรายการ OBEC Channel : ปส.๒  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยอนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ช่องรายการ OBEC Channel ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0060-59 ทั้งนี้ นับแต่
วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งด าเนินการน าส่งเงินเข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงาน 
กสทช. ทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
 
 



๕๐ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ทีป่ระชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๖  เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่องรายการ OBEC Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : กองบัญชาการกองทัพไทยขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ระบบ เอฟ.เอ็ม. (ชั่วคราว) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz 
และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz : 
ปส.๓  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให้อนุญาตแกก่องบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz ย้ายที่ตั้งเสาส่ง
สัญญาณ จากที่ตั้งเดิม กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ที่ ๑  
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด 
๑๓.๗๗๔๒๓๒ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๑๓๐๕ องศาตะวันออก ไปที่ตั้งใหม่   
ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก  ถนนพระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี        
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๙๐๑๘๕ องศาเหนือ  ลองจิจูด 
๑๐๐.๕๒๖๖๘๘ องศาตะวันออก โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนดดังนี้ 

 ๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๑.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๔.๖ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์ 

๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๒๐ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศ
ถึงระดับพ้ืนดิน   

๑.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง  ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ 
๑๐๑.๐๐ MHz จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการ
แพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

๑.๖ กองบัญชาการกองทัพไทย ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ 
๑๐๑.๐๐ MHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ สถานที่ตั้งใหม่ จะต้องค านึงถึง
กลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมเป็นหลักในการได้รับฟังข่าวสารของสถานีดังกล่าว  

๑.๗ กองบัญชาการกองทัพไทยต้องถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนด 



๕๑ 
 

 ๒. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ 
๙๙.๕๐ MHz ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณจากที่ตั้งเดิม กองพันทหารราบที่ ๑ 
กรมทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ที่ ๑  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๖๘๑๔๔  องศาเหนือ  ลองจิจูด 
๑๐๐.๕๐๘๗๒๑ องศาตะวันออก ไปที่ตั้งใหม่  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด 
๑๓.๗๘๘๔๕๐ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๕๖๒๓๕๐ องศาตะวันออก โดยให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดดังนี้ 

 ๒.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๒.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๙.๑ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์ 

๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๒๐ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลาง
สายอากาศถึงระดับพื้นดิน   

๒.๕ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง  ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz จะต้องด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวน
ทันทีท่ีได้รับแจ้ง 

๒.๖ กองบัญชาการกองทัพไทย ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ สถานที่ตั้งใหม ่
จะต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมเป็นหลักในการได้รับฟังข่าวสาร
ของสถานีดังกล่าว  

๒.๗ กองบัญชาการกองทัพไทยต้องถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนด 

๓. รับทราบมติที่ประชุมอนุคณะกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหา
การรบกวนวิทยุการบิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๗  เรื่อง กองบัญชาการกองทัพไทยขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. (ชั่วคราว) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz 

 



๕๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : การชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : จส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ  กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบแนวทางการชี้แจงหนังสือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและการจัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามเอกสารสรุป       
ค าชี้แจงข้อเท็จจริงและร่างหนังสือชี้แจงส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๘  เรื่อง การชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า  เรื่องในระเบียบวาระนี้เป็นวาระคาบเกี่ยวกับวาระ
เพ่ือทราบ วาระที่ ๔.๑๗ ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตประเด็นที่ส านักงาน กสทช. ควร
ด าเนินการไว้แล้ว นอกจากนี้มีประเด็นว่า ส านักงาน กสทช. แจ้งขอขยายเวลา
การจัดส่ง ค าชี้แจงและหลักฐานออกไปอีก  ๓๐ ว ัน ซึ ่งก ็ได ้ล ่วง เลย
ระยะเวลามาแล้ว ดังนั้น อาจจะต้องปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง “กรงกรรม” 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) : ผส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติการด าเนินการตามค าร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการจัด
ระดับความเหมาะสมของละคร เรื่อง “กรงกรรม” ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓)  เนื่องจากเนื้อหาของละคร
เป็นไปตามบริบทยุคสมัยของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของเรื่องที่น าเสนอ ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๙  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม
ของละคร เรื่อง “กรงกรรม” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง ๓ HD (ช่อง ๓๓) 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกต เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้ใช้ถ้อยค า โดยควรที่
จะจัดท าข้อตกลงร่วมกันกับผู้ประกอบการเพ่ือให้มีมาตรฐานที่เป็นที่รับทราบ
โดยชัดเจนร่วมกัน 



๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ   “ข่าวใส่ไข่”     
เม่ือวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ช่องรายการไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒)  อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับทางปกครองบริษัท ทริปเปิลวี 
บรอดคาสต์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙ (๓)  ประกอบ
มาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการออกอากาศรายการ “ข่าวใส่ไข่” เมื่อวันพุธที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการออกอากาศเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๐   เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ข่าวใส่ไข่” เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : การขอพักการออกอากาศและขอยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ในบางกรณี 
 ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด : ปส.๓  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
และได้รับทราบความเห็นของอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. แล้ว  
จึงมีมต ิดังนี้ 

    ๑. เห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must.Carry).ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดในประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

    ๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาแนวทางการปฏิบัติหรือการบังคับใช้ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป 
(Must.Carry).และน าเสนอ กสทช. เพ่ือพิจารณา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ
เป็นบรรทัดฐานต่อไป 

 



๕๔ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๔๑  เรื่อง  การขอพักการออกอากาศและขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) 
ในบางกรณีของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๑๓๙ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔๑ 
ดังนี้ 

  “ผมขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาการขอพักการออกอากาศและขอ
ยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปในบางกรณีเนื่องจากเห็นว่าหลักการส าคัญ
ของประกาศมัสแครี่คือการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติตามประกาศมัสแครี่ตามวาระมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม โดยต้องค านึงถึงการละเมิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและการก ากับดูแลการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนี้ 

    ๑. ผู้รับอนุญาตเพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศมัสแครี่ กล่าวคือ ต้องบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงสัญญาณบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (ช่องรายการ) 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับบริการโทรทัศน์ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง 
ขณะเดียวกันต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ด้วย ในกรณีนี้
ผู้รับใบอนุญาตจึงต้องควบคุมและตรวจสอบให้มีการส่งสัญญาณเพ่ือให้
ประชาชนสามารถรับชมบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้เฉพาะในเขตหรือ
พ้ืนที่ของประเทศไทยเทา่นั้น 

     ๒. อย่างไรก็ตามแนวทางการก ากับดูแลข้างต้นต้องส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมด้วยแต่ด้วยเหตุที่ประกาศมัสแครี่ยังขาดสาระที่ชัดเจน
เพียงพอ ส่งผลให้ภาคธุรกิจด าเนินกิจการอยู่บนความไม่แน่นอน ผมจึงเห็นว่า 
กสทช. ควรมอบหมายให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องศึกษาและรวบรวมความเห็น
จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือก าหนด 
แนวปฏิบัติ (Guideline) ที่ชัดเจนและมีความแน่นอนเช่นเดียวกับแนวปฏิบัติ
ที่มีในต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายปฏิบัติตามประกาศ 
มัสแครี่ไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นและสามารถก าหนด
แผนธุรกิจหรือเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจต่อไปได้”   

 
 
 



๕๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล่น  : บท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี  สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา 

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา และสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช 
เป็นผู้ด าเนินการจัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นขั้นต้น 

๒. อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร และสมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช 
เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น  
ทั้งนี้  ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดล าดับการจัดสอบ และจัดอบรมและสอบฯ 
โดยให้สิทธิ์สมาคมที่ยังไม่เคยด าเนินการเป็นล าดับแรก และก าหนดล าดับ
สมาคมท่ีเคยด าเนินการมาแล้วในปีก่อนหน้านี้ตามจ านวนครั้งจากน้อยไปมาก 
เป็นไปตามล าดับการยื่นค าขอก่อนหลัง  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ชินาทรัพย์ จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ชินาทรัพย์ จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจา
เกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท  ชินาทรัพย์ จ ากัด ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบ     
ข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๕๖ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๒.๒  เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ชินาทรัพย์ จ ากัด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จ ากดั 
และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) : ชท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค   ไตรเน็ต จ ากัด (ผู้ให้ใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๓  เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ตาก ๑  -  สฟ. แม่สอด  ระหว่าง       

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญาการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. ตาก ๑  -  สฟ. แม่สอด  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ 
วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖    

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. ตาก ๑ - 
สฟ. แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการเปิดเผยสัญญาว่า ส านักงาน กสทช. 
จะต้องให้ความส าคัญและตรวจสอบอย่างจริงจังว่าผู้รับใบอนุญาตมีการด าเนินการ
ตามที่ประกาศก าหนดหรือไม่ กรณีไม่ด าเนินการก็ต้องบังคับทางปกครอง
ต่อไป มิฉะนั้นจะท าให้มาตรการการก ากับดูแลขาดความศักดิ์สิทธิ์ 

 



๕๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕  : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ( ๙๐๐ MHz)  
: ชท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบบันทึก
แนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(๙๐๐ MHz)  ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๕  เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(๙๐๐ MHz)   

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖  : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด (๒๑๐๐ MHz)  : ชท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบบันทึก
แนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(๒๑๐๐ MHz) ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๖  เรื่อง  สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(๒๑๐๐ MHz)  

 



๕๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗  :  การคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณี
เป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ ของบริษัท เดอะไวทส์เปซ จ ากัด : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้       
รับคืนกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณี
เป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ ของบริษัท เดอะไวท์สเปซ จ ากัด ซึ่งมีเลขหมายที่
ว่างที่มิได้มีการใช้งานจ านวน ๒๔๑,๐๑๕ เลขหมาย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ด าเนินการตามแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์
วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ ตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๖ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร่งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ ของบริษัท เดอะไวท์สเปซ จ ากัด           

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท  ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ

โทรศัพท์ประจ าที่ : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับ
คืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ในส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๑ 
จังหวัด รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๖,๐๐๐ เลขหมาย ของบริษัท  ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอส่งคืนเลขหมาย
โทรศัพทส์ าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่  

 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙  :   บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๖ พร้อมทั้งขอให้บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 
เซ็นเรสเตอร์รองโฮสดิ้ง จ ากัด บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ากัด บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ 
จ ากัด และบริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ ากัด ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔  หลัก
ร่วมกัน : จท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร       
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๓๗๖ แก่บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  พร้อมทั้งให้บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮสดิ้ง 
จ ากัด  บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ากัด บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ ากัด และบริษัท เซ็น 
แอนด์ สไปซี่ จ ากัด ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔  หลัก หมายเลข ๑๓๗๖ 
ร่วมกัน ทั้งนี้ ให้บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙  เรื่อง  บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  หมายเลข ๑๓๗๖  พร้อมทั้งขอให้
บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮสดิ้ง จ ากัด บริษัท กิวกริลกรุ๊ป จ ากัด  
บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จ ากัด  และบริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จ ากัด ใช้เลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔  หลักร่วมกัน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด โต้แย้งค าสั่งและขอให้เพิกถอนมติ
การประชุม กสทช. : ปท.๑ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบไม่รับค าขอของบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  ที่โต้แย้ง

ค าสั่งและขอให้เพิกถอนมติการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  ยกเลิกสัญญา
การให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณี บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให้บริการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ให้แก่บริษัท 
ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ทราบอีกครั้ง โดยระบุวิธีการยื่นค าฟ้อง



๖๐ 
 

และระยะเวลาส าหรับยื่นค าฟ้องไว้ในค าสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๐  เรื่อง บริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด โต้แย้งค าสั่ง
และขอให้เพิกถอนมติการประชุม กสทช.  

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑: บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม    
                              แบบท่ีสาม  : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม        
แบบที่สาม แก่บริษัท อีซี่  เน็ต (ไทยแลนด์) จ ากัด เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและบริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วน าแสงในส่วนเข้าถึงผู้ใช้บริ การ 
(Access Network) พร้อมบริการขายส่ง โดยมีขอบเขตการใช้งานภายในประเทศ
ทั้งนี้ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ และก าหนด
เงื่อนไขในการอนุญาตตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๑  เรื่อง บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สฟอ.) ขอเพิ่มเติม

ขอบข่ายใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ :  
ทท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สฟอ.) เพ่ิมเติมขอบข่าย
การให้บริการทดสอบตามใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ ์ประเภทที่สอง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๒ ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ กสทช. 
มีมต ิและสิ้นอายุในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๒  เรื่อง  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 
(สฟอ.) ขอเพ่ิมเติมขอบข่ายใบอนุญาตให้จัดตั้งหนว่ยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ์  



๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจ าที่ จ านวน ๙ ฉบับ : คภ.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่ 

วิทยุกิจการประจ าที ่จ านวน ๙ ฉบับ ได้แก่  
      ๑.๑ รา่งประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที ่ย่านความถี่ ๕ กิกะเฮิรตซ ์  

๑.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๖. ๗ กิกะเฮิรตซ ์ 
๑.๓ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๗.๒ กิกะเฮิรตซ์  
๑.๔ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๗.๕ กิกะเฮิรตซ์  
๑.๕ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที ่ย่านความถี่ ๘  กิกะเฮิรตซ์  
๑.๖ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๑๑ กิกะเฮิรตซ์    
๑.๗ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๑๕ กิกะเฮิรตซ์  
๑.๘ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๑๘ กิกะเฮิรตซ์  
๑.๙ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ ประจ าที่ ย่านความถี่ ๒๓ กิกะเฮิรตซ์  

๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว 
ตามข้อ ๑. ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอ    
ทีป่ระชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๓   เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจ าที่ 
จ านวน ๙ ฉบับ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ :  แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของ        
ประเทศไทย : วท. คภ.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม

เคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างแผนการจัดสรรคลื่น
ความถี่ดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการ และน าเสนอ               
ที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๔   เรื่อง  แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย 

 



๖๒ 
 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุมว่า การจัดท า
แผนการจัดสรรคลื่นความถ่ี (Spectrum  Roadmap)  ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจาก
จะท าให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเห็นทิศทางและแนวทางการจัดสรรคลื่นในภาพรวม
ของประเทศเป็นการล่วงหน้า เพ่ือสามารถที่จะวางแผนและเตรียมการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้ และเห็นชอบในเชิงหลักการที่ก าหนดไว้ แต่เห็นควรที่จะปรับ 
ในส่วนของรูปธรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นในส่วนของคลื่นความถี่ย่าน 
๓๔๐๐ MHz ที่มีเงื่อนไขเวลา มีโจทย์ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย เช่นเดียวกับคลื่นความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz ซึ่งยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับ
การเรียกคืนที่ต้องหาข้อยุติ ตลอดจนประเด็นแนวทางการจัดสรรที่เหมาะสม 
ระหว่างแบบทั่วประเทศกับแบบพื้นที่ เป็นต้น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ :  การทบทวนการก าหนดนิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง : วท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขต

ตลาดโทรคมนาคมท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับที่ ๒)   
๒. เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาในการจัดรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะและเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. 
ดังกล่าว ตามข้อ ๑. ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้
ในภายหลัง   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕  เรื่อง  การทบทวนการก าหนดนิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  มีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมไม่ได้แข่งขันเฉพาะผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม  อาทิ การใช้โทรศัพท์          
โดย Line Call  What app  ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นคู่แข่งที่ไม่มีต้นทุนและถูกก ากับ
ดูแล ดังนั้นจึงควรคิดว่าจะท าให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมได้อย่างไร ท าอย่างไร  
จะให้ตลาดโทรคมนาคมแข็งแรงเพ่ือให้การแข่งขันมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ บันทึกที่ สทช.๑๐๐๖/๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
    ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระท่ี ๕.๒.๑๕ ดังนี้ 

“๑.  มีประเด็นความเห็นต่อสิ่งที่ส านักงาน กสทช. เสนอและความเห็นเพ่ิมเติม 
ซ่ึงเห็นควรน าไปตั้งเป็นประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะด้วย 
ดังนี้  



๖๓ 
 

๑.๑ การทบทวนนิยามและการก าหนดนิยามตลาดบริการโทรคมนาคมที่
เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินการไปทีละตลาดหรือกลุ่มตลาดที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน โดยมีการวิเคราะห์สภาพตลาดอย่างละเอียดเพียงพอ
และสะท้อนสภาพตลาดตามความเป็นจริง ไม่จ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการพร้อมกันทุกตลาดในคราวเดียวตามกรอบระยะเวลา ๒ ปี 
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแต่ละ
ตลาดที่มีความแตกต่างกัน 

๑.๒ เมื่อในการก ากับดูแลในส่วนตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคมที่ส าคัญ 
เช่น บริการโทรศัพท์ประจ าที่ (Fixed Line) บริการอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์ประจ าที่ (Fixed Broadband Internet) ส านักงาน 
กสทช. มีการพิจารณาอัตราค่าบริการโดยแบ่งเป็นตลาดย่อย คือ 
ตลาดส าหรับผู้ใช้บริการประเภทธุรกิจ (Corporate) และตลาด
ส าหรับผู้ใช้บริการประเภทบุคคลทั่วไป (Resident) ในการนิยามจึง
ควรแบ่งเป็นตลาดย่อยดังกล่าวด้วย เพ่ือให้ข้อวิเคราะห์สอดคล้อง
กับสภาพตลาดตามความเป็นจริงและไม่เกิดช่องว่างหรือการตกหล่น
ในการก ากับดูแล 

๑.๓ ในตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคมหรือกลุ่มตลาดการเข้าถึงโครงข่าย 
ทั้งในส่วนโครงข่ายประเภทสายและโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
เห็นควรให้มีการแบ่งแยกตลาดในเชิงพ้ืนที่ด้วย ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวทางสากล โดยที่ในการจัดว่าผู้ให้บริการรายใดอยู่ตลาดใด ต้อง
พิจารณาจากการให้บริการจริง ไม่ใช่พิจารณาแต่เพียงการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และเห็นควร
แบ่งตลาดการเข้าถึงบรอดแบนด์เป็น ๓ ตลาดย่อย ตามแนวทางของ 
Ofcom 

      ๑.๔ การก าหนดนิยามและขอบเขตบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องต้องมี
ความชัดเจนเพียงพอที่ผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจะสามารถเข้าใจได้ 
โดยเฉพาะในตลาดบริการใหม่ที่ยังไม่มีการก าหนดนิยามและ
ขอบเขตตลาดมาก่อน อาทิเช่น การก าหนดนิยามบริการเข้าถึง 
บรอดแบนด์ (WBA) ตลาดบริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตลาด
บริการโครงข่ายของสรรพสิ่ง (IoTs) และตลาดบริการใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันฯ (Mobile Infrastructure Sharing) 
เพ่ือให้การก ากับดูแลมีความชัดเจนและมีขอบเขตที่เหมาะสม 
รวมทั้งควรต้องพิจารณาปรับปรุงนิยามบริการที่ก ากับดูแลใน
ประกาศต่างๆ และรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนิยามและ
ขอบเขตตลาดใหม่เหล่านี้ด้วย 

 



๖๔ 
 

๒. เนื่องจากในการด าเนินการที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมมาถึง ๒ ครั้งแล้ว 
ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจึงเห็นควรด าเนินการให้มีผู้ร่วม
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งจากผู้ เชี่ยวชาญ กลุ่มนักวิชาการ 
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ องค์กรด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานรัฐ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ รับ
ความเห็นที่เป็นประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลายและเพ่ือให้ได้แนวทางการ
ก ากับดูแลที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

: ชท.    
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาต
ที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๑๖  เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : สัญญาการใชโ้ครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. ตาก ๑  -  สฟ. แม่สอด  ระหว่าง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : ชท. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญา การ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. ตาก ๑  -  สฟ. แม่สอด  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไป
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ 
วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖   



๖๕ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ตาก ๑ - 
สฟ. แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : สัญญาแกไ้ขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒ เส้นทาง สฟ. ตาก ๑  -  

สฟ. แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน)  :  ชท. 

  
มติที่ประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญา
แก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒ เส้นทาง สฟ. ตาก ๑  -  สฟ. แม่สอด  
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยสัญญาแก้ไขสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒ เป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๒.๑๘  เรื่อง สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๒ 
เส้นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

๒.  กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ส านักงาน กสทช. ควรก าชับให้ผู้รับใบอนุญาต
เปิดเผยสัญญาดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง
ของสัญญาอย่างครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นการเปิดเผย
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายและเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตให้แก่คู่สัญญา     
รายอ่ืนๆ ไดร้ับทราบด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๙ : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (๑๘๐๐ MHz)  : ชท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบบันทึก
แนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 



๖๖ 
 

(๑๘๐๐ MHz)  ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๑๙  เรื่อง สญัญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล  ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท แอดวานซ์  ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(๑๘๐๐ MHz)   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๐ : บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

แบบสั้น ๔ หลัก : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๒ ให้แก่บริษัท แอ็คเค้าน์ 
แชนแนล จ ากัด (มหาชน)  ทั้งนี้ ให้บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๒.๒๐  เรื่อง  บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จ ากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๑ : สถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์ห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่  

เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Radio Astronomy 
Network and Geodesy for Development)  : คท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.อนุญาตให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio Astronomy Service) และกิจการวิจัยอวกาศ 
(พาสซีฟ) (Space Research (Passive)) ตั้งสถานีวิทยุดาราศาสตร์ (Radio 
Astronomy Station) จ านวน ๑ สถานี โดยมีลักษณะทางเทคนิคตามเอกสารแนบ ๑  
และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio Astronomy Service) 
และในกิจการวิจัยอวกาศ (พาสซีฟ) (Space Research (Passive)) เพ่ือใช้ใน
โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (Radio Astronomy 
Network and Geodesy for Development)  โดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 

 



๖๗ 
 

๑.๑  ให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑ เป็นระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต 
ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้งขออนุญาตก่อนถึง
วันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘  

๑.๒  ให้ใช้คลื่นความถีต่ามข้อ ๑ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์
วิทยุและยีออเดซี่ (Radio Astronomy Network and Geodesy for 
Development)  เท่านั้น 

 ๑.๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑ เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
ร่วมกัน (Shared Use) กับกิจการอ่ืน มิใช่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ให้
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่เป็นการเฉพาะ และ
หากการใช้คลื่นความถี่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้ว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะต้องเป็น     
ผู้แก้ไขการรบกวนที่เกิดขึ้นหรือระงับการใช้งานทันที  

 ๑.๔  ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
รายอ่ืน ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต่างประเภท เพ่ือป้องกันการ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น 

 ๑.๕  หากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ที่จะใช้
งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ  สถานที่ตั้งแห่งใด 
จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง 

 ๑.๖  ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 ๒.  อนุญาตให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ใช้อุปกรณ์ของเครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามเอกสารแนบ ๒ ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าตามหนังสือส านักงาน 
กสทช. ที่ สทช. ๕๐๑๓/๒๕๐๙๕.๐๓ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  

 ๓.  ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการ
จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นหนังสือ ภายในระยะเวลา ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็น
อันสิ้นผล 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑  เรื่อง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอรับ
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและ    
ยีออเดซี่ (Radio Astronomy Network and Geodesy for Development) 

 



๖๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๒ :  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  ขอเพิ่มจุดเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศ 
จ านวน ๘ จุด ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขที่            
๓ก/๕๑/๐๐๓ :  ปท.๑  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เพ่ิมจุดเชื่อมต่อวงจร

ระหว่างประเทศ จ านวน ๘ จุด ส าหรับการให้บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ (International Private  Leased Circuit : IPLC) และวงจรเช่าเสมือนส่วน
บุคคลระหว่างประเทศ  (International IP-VPN) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๑/๐๐๓ พร้อมทั้งรับทราบการแจ้งพิกัด
ส าหรับจุดเชื่อมต่อออกต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเดิม จ านวน ๘ จุด รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น ๑๖ จุด 

๒. อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ปรับปรุงเงื่อนไขในการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๕๑/๐๐๓  ของบริษัทฯ  
ในภาคผนวก ค บริการโทรคมนาคม ส่วนที่ ๔ ข้อ ๕ จุดเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
จ านวน ๒ หน้า (ค๔-๕ และ ค๔-๖) และภาคผนวก จ บริการโทรคมนาคม ส่วนที่ ๔ 
ข้อ ๒.๒ แผนการลงทุน จ านวน ๑ หน้า (จ๔-๔) โดยให้ระบุวันที่ที่ประชุม กสทช.        
มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวเป็นวันที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการ
อนุญาตของบริษัทฯ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๒๒  เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ขอเพ่ิมจุดเชื่อมต่อวงจร
ระหว่างประเทศ จ านวน ๘ จุด ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
เลขที ่๓ก/๕๑/๐๐๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : บริษัท สมาร์ทซิตี้โกลบอลโซลูชั่น จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สาม:  ปท.๑   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แก่บริษัท สมาร์ทซิตี ้โกลบอล
โซลูชั ่น จ ากัด เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการ
โทรคมนาคม  (Network Provider and  Service  Provider) ประเภทโครงข่ายสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Telecommunication Facility) ได้แก่ ระบบ
สายในการเชื่อมต่อสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) มีขอบเขตการใช้งานภายในอาคาร



๖๙ 
 

หรือพ้ืนที่ส่วนบุคคลภายในประเทศ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปีนับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ โดยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๒๓ เรื่อง บริษัท สมาร์ทซิตี้โกลบอลโซลูชั่น จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๔ :  Mr. Trent Ernest Hammond ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหา

เกี่ยวกับซิมการ์ดไม่สามารถใชง้านได้ :  รท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้
บริษัท  เรียล มูฟ จ ากัด คืนเงินให้กับ Mr. Trent Ernest Hammond (ผู้ร้องเรียน)  
เต็มจ านวน ๘๐๐ บาท พร้อมค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ 
คิดจากผู้ใช้บริการผิดนัดช าระหนี้ โดยวิธีการคืนเงินให้เป็นไปตามช่องทางที่ผู้ร้องเรียน
แจ้งความประสงค์ ตามข้อ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๒๔ เรื่อง Mr. Trent Ernest Hammond ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาเกี่ยวกับซิมการ์ดไม่สามารถใช้งานได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC)  ครั้งที่ ๘ ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
: คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ   คภ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ

ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๘ 
(The 8th Meeting of Joint Technical Committee on  Coordination and 
Assignment of Frequencies  along Cambodia - Thailand Common 
Border – JTC) ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ



๗๐ 
 

โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงรว่มในสว่นของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
การประชุม Working Group 1 (Telecommunication Services) และการประชุม 
Working Group 2 (Broadcasting Services)  

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๘ 
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
วิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) : คภ.  
    
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

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

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ....) พร้อมทั้ง ผลการพิจารณา/
แนวทางด าเนินการต่อไปของ กสทช. และให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ (พ.ศ. ....)  ทั้งนี้ ให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
(พ.ศ. ....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การขอปรับกิจกรรมการด าเนินงานเงินอุดหนุนโครงการที่หลบภัยและศูนย์
เรียนรู้และวิจัยสึนามิและภัยธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และโครงการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไปสู่โรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ : กบ. 

 
มติทีป่ระชุม อนุญาตให้ปรับกิจกรรมการด าเนินงานเงินอุดหนุนโครงการที่หลบภัยและศูนย์

เรียนรู้และวิจัยสึนามิและภัยธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และโครงการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไปสู่โรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์น าความขึ้น
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ เนื่องจากทั้ง ๒ โครงการ
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง การขอปรับกิจกรรมการด าเนินงานเงินอุดหนุนโครงการที่หลบภัย
และศูนย์เรียนรู้และวิจัยสึนามิและภัยธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  และโครงการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ไปสู่โรงเรียนไกลกังวลและโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห ์ของมูลนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. ....  : นย.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. ....  ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าระเบียบฯ เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก่อนน าไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. ....   

  
 



๗๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับให้พนักงานซึ่งจะมี
 อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถปฏิบัติงานต่อ : นย. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 

กสทช. ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับให้พนักงานซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถ
ปฏิบัติงานต่อออกไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไป
จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงถึงเหตุผลความจ าเป็น สาขาที่ประสงค์จะขอ
ขยายการเกษียณอายุ รวมทั้งเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและ      
มีความเหมาะสมเป็นธรรม ป้องกันการใช้ดุลพินิจ ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับให้
พนักงานซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถปฏิบัติงานต่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ร่างโครงสร้างส านักงาน กสทช. : บย. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ร่างโครงสร้างส านักงาน กสทช.

ออกไป เพ่ือให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านได้ศึกษาในรายละเอียด ทั้งนี้ หาก 
กรรมการท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ให้แจ้งส านักทรัพยากร
บุคคล (บย.) เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลต่อไป และให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา
ในครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๓.๖ เรื่อง ร่างโครงสร้างส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ :  การพิจารณาเห็นชอบขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจ าปี 

๒๕๖๒ ของส านักงาน กสทช. : ยย. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ของส านักงาน กสทช. ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติไว้เดิม 
จ านวน ๕,๓๑๑.๐๐๒ ล้านบาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของส านักงาน กสทช. ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอให้ 

 คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนน าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ดังนี้ 
๑. ปรับลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๗๐.๘๓๓ ล้านบาท 
๒. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายกลางปี จ านวน ๗๐.๘๓๓ ล้านบาท 

 



๗๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 - ไม่มี - 
 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐   น.  
 
 
               
 


