
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

___________________________ 
 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ    
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายก2อกิจ  ด2านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.    ทําหน�าท่ีเลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 

๑.   นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

๑. พลโท ฤทธิชัย  เถาทอง ผู�ช2วยเลขานุการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก9กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส2วน  
   รักษาการในตําแหน2งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส2วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส2วน  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม     
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส2วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก2งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ2มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นางสุวรรนีย!  เจียรานุชาติ ผู�อํานวยการสํานักเลขาธิการ 
๒. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง  ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ   
๓. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๔. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน! ผู�อํานวยการส2วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๕. นายณัฐนนท!  ลี้ศัตรูพ2าย ผู�อํานวยการส2วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ 
   โทรคมนาคม ๒ 
๖. นางสาวศิริรักษ!  เสมาเงิน ผู�อํานวยการส2วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นายศุภกาญจน!  บุญจันทร! วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน2งผู�อํานวยการส2วน 
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม   
๘.  พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๙. นางภัทราพร  พรหมายน นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักเลขาธิการ 
๑๐. นางสุนิชฌาน!  ทองแย�ม   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการระดับสูง 
  ส2วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
๑๑. นางสาวอิสรียา  ไชยริปู  นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับต�น 
  ส2วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล2าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
  
                 ๑. เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย กสทช. รศ.

ประเสริฐ ศีลพิพัฒน! กสทช. ประวิทย! ลี่สถาพรวงศา และเลขาธิการ กสทช. 
ได�ร2วมพิธีรับมอบเงินค2าประมูลงวดท่ี ๓ จากการประมูลคลื่นความถ่ีย2าน 900 MHz 
จากบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด (AWN) เปUนจํานวนเงิน  
๔,๐๓๑.๔๐ ล�านบาท พร�อมหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินเพ่ือคํ้าประกัน
การชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีในส2วนท่ีเหลือ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะนําเงิน
ดังกล2าวส2งกระทรวงการคลังเพ่ือเปUนรายได�ของแผ2นดินต2อไป                

                 ๒. วันศุกร!ท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช2วงเช�าจะมีพิธีตักบาตรข�าวสารอาหารแห�ง 
เพ่ือถวายเปUนพระราชกุศลแด2พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู2หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา      

 ๓. วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ช2วงเช�าจะมีพิธีตักบาตรท่ีท�องสนามหลวง     
และพิธีลงนามถวายพระพร และในช2วงเย็นจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู2หัว         

                      ๔. วันอาทิตย!ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เปUนวันสื่อสารแห2งชาติ ซ่ึงจะจัดพิธีถวายบังคม
พระบรมราชานุสาวรีย! พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ! 
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู2หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย! สํานักงาน กสทช. 
ซึ่งจะมีหน2วยงานจากภายนอกมาร2วมพิธีด�วย และมีพิธีถวายสักการะ
พระอนุสาวรีย! จอมพลสมเด็จพระราชปGตุลาบรมพงศาภิมุข เจ�าฟZาภาณุรังษี
สว2างวงศ! กรมพระยาภาณุพันธุวงศ!วรเดช และพระเจ�าบรมวงศ!เธอ กรมพระ
กําแพงเพชรอัครโยธิน โดยสํานักงาน กสทช. จะได�จัดผู�แทนไปถวายสักการะ 
ณ ลานพระอนุสาวรีย! บมจ. กสท โทรคมนาคม     

                      ๕. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันป[หลวง ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน กสทช. 
จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได�แก2 วันพุธท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดกิจกรรม
การบริจาคโลหิตถวายเปUนพระราชกุศล และวันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พิธีทําบุญถวายเปUนพระราชกุศล ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช.  

                 ๖. ในวันเสาร!ท่ี ๓ และวันอาทิตย!ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สํานักงาน 
กสทช. จะจัดงานการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ท่ีเปUนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ จํานวน ๖๘๗ เลขหมาย ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. โดยเปGดให�ผู�เข�าร2วมประมูลเริ่มลงทะเบียน
การประมูล ต้ังแต2เวลา ๐๘.๐๘ - ๐๙.๐๐ น. จึงขอแจ�งกรรมการทุกท2านทราบ  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : คท. ทท. มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต2งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว2า ในส2วนของการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ

ผู�กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ไม2ว2าจะเปUนเรือ 
หรือบริษัทท่ีต้ังสถานี อาจจะต�องตรวจสอบว2าจําเปUนต�องยึดของกลางหรือไม2 
อย2างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็น
 เก่ียวกับการใช,และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างเดือนมกราคม – 
 เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : ชท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการใช�และเชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคม ระหว2างเดือน
มกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว2าด�วย
การแต2งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ2ายค2าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเป@นของตนเอง 
ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๒ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม2มีโครงข2าย
เปUนของตนเอง ฉบับท่ี ๕/๒๕๖๒ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข,องภายหลังการ

ควบรวมกิจการ ระหว�าง บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรชั่น จํากัด กับ
บริษัท ทรูอินเทอร�เน็ต จํากัด : วท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต2อตลาดท่ีเก่ียวข�อง
 ภายหลังการควบรวมกิจการ ระหว2าง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
 กับบริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแก,ไขข,อมูลความสูงของสายอากาศ ตามแนวทาง
 การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงความสูงของสายอากาศ ตามมติท่ีประชุม 
 กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑ 
 มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อมูลความสูงของสายอากาศ  

ตามแนวทางการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน 
๓๐๘ สถานี ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการจัดทําประกาศสํานักงาน กสทช. 
เพ่ือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๓๐๘ สถานี ได�รับทราบ
และดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อมูลความสูงของสายอากาศในเง่ือนไขแนบท�าย
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ตรงกับใบอนุญาตให�ต้ัง
สถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามมาตรา ๗๓ 
แห2งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การ เป ล่ียนแปลงผู, อํ านวยการสถานีของ ผู,ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๔ สถานี : ปส.๑  
  
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๔ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
 เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร,องเรียน
ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ 
ระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนหลังของปI ๒๕๖๑ : บส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณา

เรื่องร�องเรียนของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการธุรกิจ ระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนหลังของป[ ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บ

 ค�าปรับอุปกรณ�สูญหายจํานวน ๔,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด ตรวจสอบ

การเรียกเก็บค2าปรับอุปกรณ!สูญหายจํานวน ๔,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๗/๒๕๖๒) 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว2า กรณีร�องเรียนนี้มีจุดเริ่มต�นท่ีสัญญาบริการ

โทรคมนาคมท่ีมีการพ2วงกับบริการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ซ่ึงกรณีในลักษณะนี้ต2อไปจะต�องพิจารณาว2าจะดําเนินการอย2างไร แต2ในสาระ
ของเรื่องก็เปUนเรื่องท่ีทําสัญญาใหม2และยกเลิกสัญญาเก2าแล�ว แต2บริษัทนําเรื่อง
สัญญาเก2ามาเปUนข�ออ�าง ซ่ึงเรื่องก็ยุติไปแล�ว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด ยกเว,นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ

หลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขท่ี ๓๒/๒๕๖๒) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด ยกเว�น

ค2าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ True Visions (เลขท่ี ๓๒/๒๕๖๒) 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว2า การท่ีบริษัทไม2มาดําเนินการจัดเก็บอุปกรณ! 

แล�วเรียกเก็บค2าอุปกรณ! เปUนเรื่องซ่ึงจะต�องหาทางแก�ไขโดยประสานงานกับ
บริษัทเพ่ือทําความเข�าใจว2าในเชิงระบบควรจะแก�ไขปiญหาอย2างไร เพราะถ�าหาก
นัดหมายแล�วไม2สามารถเก็บอุปกรณ!ได�แต2จะเรียกเก็บเงินแทน ก็จะต�องมีการ
ร�องเรียน ซ่ึงเปUนภาระกับทุกฝkาย   

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด ดําเนินการติดตั้งกล�องรับ
สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด ดําเนินการ

ติดต้ังกล2องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๒) ตามผลการ 
พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว2า กรณีนี้เปUนกรณีการทําสัญญาบริการโทรคมนาคม

พ2วงกับบริการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เช2นเดียวกัน ซ่ึงควรต�อง
พิจารณาว2าในอนาคตจะต�องดําเนินการจัดการอย2างไร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : คําส่ังจําหน�ายคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๕๕๖/๒๕๖๐ (หมายเลขแดงท่ี 

๕๔๒/๒๕๖๒) ระหว�าง สมาคมพุทธศาสตร�สากล ผู,ฟVองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟVอง
คดีท่ี ๑ กสท. ผู,ถูกฟVองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. ผู,ถูกฟVองคดีท่ี ๓ : มส.  

  
มติท่ีประชุม  รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให�ผู�ฟZองคดีถอนคําฟZองและจําหน2ายคดี 

ออกจากสารบบความ ในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๕๕๖/๒๕๖๐ (หมายเลขแดงท่ี 
๕๔๒/๒๕๖๒) ระหว2าง สมาคมพุทธศาสตร!สากล ผู�ฟZองคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟZอง
คดีท่ี ๑ กสท. ผู�ถูกฟZองคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟZองคดีท่ี ๓ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : สรุปผลการย่ืนชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปI ๒๕๖๑ (กิจการโทรทัศน�
 ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล) : นส. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบสรุปผลการยื่นชําระค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[ ๒๕๖๑ (กิจการ
 โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : สถิติเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

ต้ังแต2 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข,อมูล ณ วันท่ี ๒ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว2างวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นขอต2อ
อายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม2ปรากฏประวัติว2ามีการ
ออกอากาศขัดต2อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๖๗ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๑๐๙  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน  ๕๑  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน  ๗  สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว2า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว2า 
จําเปUนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปUนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปUน
ระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย2างไร�
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมาย  
ได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปUนการเฉพาะว2าต�องทําด�วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท2ากับเปUนการต2ออายุ
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล2าวอย2างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และกําหนด
แนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปiญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   
ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัด
เวลาให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การแก,ไขปรับปรุงบันทึกความเข,าใจการให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบ
 โครงข�ายเสมือนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท่ีทํากับบริษัท ฟIล เทเลคอม 
 คอร�ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัท โอ โมไบล� จํากัด : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการแก�ไขปรับปรุงบันทึกความเข�าใจการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

แบบโครงข2ายเสมือนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่ทํากับบริษัท ฟ[ล 
เทเลคอม คอร!ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท โอ โมไบล! จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ ได�ดําเนินการ
ให�เปUนตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรียบร�อยแล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การขอคืนใบอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีเพ่ือให,บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล กรณีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช�องรายการ MCOT Kids 
& Family) และบริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด (ช�องรายการ 3 FAMILY 
และ 3 SD) : มส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกําหนดวิธีการและเง่ือนไขการ

ชดเชยตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห2งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ เก่ียวกับการ
ขอคืนใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช2องรายการ MCOT Kids & Family) 
และบริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด (ช2องรายการ 3 FAMILY และ 3 SD) 
ท้ังนี้ ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
 (๑ สถานี) (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ แก2ห�างหุ�นส2วนจํากัด 
๑๐๒ ระยองฟZาใส สถานีวิทยุกระจายเสียงระยองฟZาใส รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๑๙ 
โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ป[ นับต้ังแต2วันท่ี กสทช. มีมติ  
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส2งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ            ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)              



๑๐ 
 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๓๐ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

          “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทธุรกิจท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปiญหาการ
กํากับดูแลกลุ 2มผู �ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม2สามารถยื ่นต2ออายุใบอนุญาต
ก2อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด 
ไม2ต2อใบอนุญาตให�อีกเพ่ือให�สามารถบรรลุเปZาหมายตามท่ีพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�”  

              ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๕๓๑ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

   “ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�ลงมติมาโดยตลอดว2า จําเปUนจะต�องมีการ
ประเ มินผลและทบทวนนโยบายเรื่ อ งการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปUนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต2ออายุกันเรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปUนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส2วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ี    
ท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว2าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท2ากับเปUนการต2ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล2าวอย2างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ไม2ใช2ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�
มีการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการเปUนการท่ัวไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จํากัด ช�องรายการ Video To Home 24
 โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป@นการเอาเปรียบ
 ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ก�อนได,รับคําส่ังเตือนทาง
 ปกครอง : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอ็มวีทีวี 
บรอดคาสต้ิง จํากัด ช2องรายการ Video To Home 24 ระงับการกระทําท่ีเปUนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร (ตราเกตุเพชร) เลขสารบบอาหาร 
๒๐-๑-๐๑๑๕๓-๑-๐๐๔๘ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือ



๑๑ 
 

กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม2เปUนความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห2งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓)         
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห2งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท 
เอ็มวีทีวี บรอดคาสต้ิง จํากัด ช2องรายการ Video To Home 24 ฝkาฝ�นหรือไม2
ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล2าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียังไม2ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จํากัด ช2องรายการ 
 Video To Home 24 โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข2ายการกระทําท่ีเปUน
 การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ก2อนได�รับคําสั่ง
 เตือนทางปกครอง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : กรณี บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ช�องรายการ TVD 1 โฆษณาผลิตภัณฑ�
 เสริมอาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป@นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   
         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ทีวีดี 
เซอร!วิสเซส จํากัด ช2องรายการ TVD 1 ระงับการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร มัลติ โฟร! ออยล! (ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหารน้ํามันมะพร�าว น้ํามันงาม2อน น้ํามันรําข�าว น้ํามันกระเทียม) (MULTI ๔ 
OIL (COCONUT OIL, PERILLA SEED OIL, RICE BRAN OIL, GARLIC OIL DIETARY 
SUPPLEMENT PRODUCT)) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๑๙๔๙-๑-๑๑๖๒ และ
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เพียว คอลลาเจน (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร คอลลาเจน  
จากปลา) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๑๙๔๙-๑-๐๖๗๗ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมี
ข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม2เปUนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา 
๓๑ แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 



๑๒ 
 

ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห2งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ช2องรายการ TVD 1 ฝkาฝ�นหรือไม2ปฏิบัติ 
ตามคําสั่งดังกล2าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม2ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ช2องรายการ TVD 1 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข2ายการกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!          
                                                     
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : กรณีบริษัท สยามอินเตอร�มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ SMM TV
 โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป@นการเอาเปรียบผู,บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท สยาม
อินเตอร!มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช2องรายการ SMM TV ระงับการกระทําท่ี
เปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร แอลซีพลัส (L-ZE 
Plus) เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมี
ข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปUนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม2เปUนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห2งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท สยามอินเตอร!มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช2องรายการ SMM TV  
ฝkาฝ�นหรือไม2ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล2าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง   
เปUนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียังไม2ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 



๑๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง กรณีบริษัท สยามอินเตอร!มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)     
 ช2องรายการ SMM TV โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข2ายการกระทําที่เปUนการ
 เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : กรณีบริษัท แซบ อินเตอร�เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง จํากัด ช�องรายการ Zabb
 Channel ฝuาฝvนคําส่ังทางปกครองให,ระงับการกระทําท่ีเป@นการเอาเปรียบ
 ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� โดยการโฆษณาผลิตภัณฑ�
 สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งปรับทางปกครองบริษัท แซบ 
อินเตอร!เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด ช2องรายการ Zabb Channel เปUนเงินจํานวน   
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (จํานวน ๑ วัน) (วันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๐) รวมเปUนเงินท้ังสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามข�อ ๕ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห2งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให�ชําระค2าปรับภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ หากบริษัท แซบ อินเตอร!เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด 
ช2องรายการ Zabb Channel ฝkาฝ�น ไม2มาชําระค2าปรับภายในเวลาท่ีกําหนด
ดังกล2าว กสทช. จะพิจารณาใช�มาตรการบังคับทางปกครองท่ีสูงข้ึนต2อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง กรณีบริษัท แซบ อินเตอร!เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด 
 ช2องรายการ Zabb Channel ฝkาฝ�นคําสั่งทางปกครองให�ระงับการกระทําท่ีเปUน 
 การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยการโฆษณา 
 ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)      
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบรายช่ือคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง 
  และกิจการโทรทัศน� : มส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 โดยเห็นชอบให�เปลี่ยนแปลงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ซ่ึงเปUนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ 



๑๔ 
 

 และมาตรา ๓๓ แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด�านกิจการกระจายเสียง  
๑.๑ ให� พันตํารวจเอก อดิศร  บุญประทีป  พ�นจากการเปUนอนุกรรมการ  
๑.๒ แต2งต้ังให� รศ. ดร. พนา  ทองมีอาคม  เปUนอนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช�กฎหมายด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
๒.๑ ให� พันตํารวจโท สมศักด์ิ  เนียมเล็ก  พ�นจากการเปUนอนุกรรมการ  
๒.๒ แต2งต้ังให� พันตํารวจเอก สันติ  วรรณรักษ!  เปUนอนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการส2งเสริมและกํากับการแข2งขันด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!  
๓.๑ ให� นาวาอากาศโท ดร. กิจเปรม  เวศย!ไกรศรี  พ�นจากการเปUนอนุกรรมการ  
๓.๒ แต2งต้ังให� นางอรพินท!  วงศ!ชุมพิศ  เปUนอนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๔.๑ ให� นางอรพินท!  วงศ!ชุมพิศ  พ�นจากการเปUนอนุกรรมการ  

 ๔.๒ แต2งต้ังให� พันตํารวจเอก อดิศร  บุญประทีป  เปUนอนุกรรมการ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค!ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การลดหย�อนหรือยกเว,นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปI : นส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ไม2อนุญาตให�บริษัท ทริปเปGล วี บรอดคาสท! จํากัด ช2องรายการ ไทยรัฐทีวี 

เลขท่ีใบอนุญาต B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๐๔-๕๗ ได�รับสิทธิลดหย2อนหรือยกเว�น
ค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ เนื่องจากมี
สัดส2วนรายการท่ีเปUนข2าวสารหรือสาระท่ีเปUนประโยชน!ต2อสาธารณะตลอดท้ังป[ 
ไม2ถึงเกณฑ!ท่ีได�รับสิทธิลดหย2อนหรือยกเว�นค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[    

 ๒. ไม2อนุญาตให�บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ช2องรายการ อมรินทร! ทีวี เอชดี 
(AMARIN TV HD) เลขท่ีใบอนุญาต B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๐๖-๕๗ ได�รับสิทธิ
ลดหย2อนหรือยกเว�นค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ๒๕๕๙ เนื่องจากมีสัดส2วนรายการท่ีเปUนข2าวสารหรือสาระท่ีเปUน
ประโยชน!ต2อสาธารณะตลอดท้ังป[ ไม2ถึงเกณฑ!ท่ีได�รับสิทธิลดหย2อนหรือยกเว�น
ค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[    

 



๑๕ 
 

 ๓. ไม2อนุญาตให�บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช2องรายการ Nation TV เลขท่ี
ใบอนุญาต B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๑๕-๕๗ ได�รับสิทธิลดหย2อนหรือยกเว�น
ค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๙ เนื่องจากมี
สัดส2วนรายการท่ีเปUนข2าวสารหรือสาระท่ีเปUนประโยชน!ต2อสาธารณะตลอดท้ังป[ 
ไม2ถึงเกณฑ!ท่ีได�รับสิทธิลดหย2อนหรือยกเว�นค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การลดหย2อนหรือยกเว�นค2าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป[   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
 ตามประกาศ กสทช. ว�าด,วยหลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียงของวัดราษฎร�ศรัทธาราม สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทาน
 (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๘๙) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุญาตให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการของวัดราษฎร!ศรัทธาราม สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทาน 
(รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๘๙) ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห2งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดให�วัดราษฎร!
ศรัทธาราม ดําเนินการดังนี้  

 ๑.๑ ยื่นแบบแสดงความประสงค!ขอออกอากาศ (MOU) ตามหลักเกณฑ!ใน
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห2งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗    

 ๑.๒ ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และคําขอรับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติว ิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�แล�วเสร็จใน
คราวเดียวกัน ท้ังนี้ ให�วัดราษฎร!ศรัทธารามแสดงหลักฐานการยื่นแบบ
แสดงความประสงค!ขอออกอากาศ (MOU) ตามข�อ ๑.๑ ประกอบการยื่น 
คําขอฯ และดําเนินการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให�ถูกต�อง
ครบถ�วนตามท่ีกําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และภาคผนวก ก 
แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 



๑๖ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๙ อนึ่ง การดําเนินการดังกล2าวข�างต�น ให�วัดราษฎร!ศรัทธาราม 
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต2วันท่ีได�รับแจ�งจาก
สํานักงาน กสทช. หากฝkาฝ�นไม2ดําเนินการให�ถูกต�องภายในระยะเวลา   
ท่ีกําหนด จะถือว2าไม2ประสงค!จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต2อไป  
และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต2วันท่ีครบกําหนด  

 ๒. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๑.๒ ด�วยเหตุท่ีการยื่นคําขอ
เปUนการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดภายหลัง
กระบวนการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ีแล�วเสร็จ ซ่ึงผู�ยื่นคําขอ
มิได�มีเจตนายื่นคําขอล2าช�าตามนัยของกฎหมาย  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
 ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว2าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของวัดราษฎร!ศรัทธาราม สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ธรรมสังฆทาน (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๘๙) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : พิจารณาคําร,องขอให,พิจารณาใหม�ของห,างหุ,นส�วนจํากัด สถานีวิทยุท,องถ่ิน
 คนสุวรรณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท,องถ่ินคนสุวรรณ รหัสสถานี
 ๐๔๕๒๐๐๑๕ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๑. อนุญาตให�รับคําร�องขอให�พิจารณาใหม2ของห�างหุ�นส2วนจํากัด สถานีวิทยุท�องถิ่น
คนสุวรรณ สถานีว ิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถิ่นคนสุวรรณ รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๐๑๕ เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานใหม2อันอาจทําให�ข�อเท็จจริงท่ี
ฟiงยุติแล�วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ สอดคล�องกับเง่ือนไขตามมาตรา ๕๔  
แห2งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙        

 ๒. กําหนดเ งื่อนไขให�ห�า งหุ �นส2วนจํากัด  สถานีว ิทยุท�อง ถิ่นคนสุวรรณ   
ต�องดําเนินการ ดังนี้  



๑๗ 
 

 ๒.๑ ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม2 พร�อมชําระค2า
ดําเนินการและเงินเพ่ิมในอัตราสูงสุดตามข�อ ๙ ประกอบภาคผนวก ข 
แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 

 ๒.๒ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ใหม2ให�ครบถ�วน เนื่องจากใบอนุญาตเดิมสิ้นผลไปพร�อมกับการสิ้นสิทธิ
การทดลองประกอบกิจการตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 ๒.๓ ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือทําการตรวจวัดการแพร2แปลกปลอม 
 ๒.๔ ยื่นคําร�องเพื่อขอหนังสือนําเครื่องส2งเข�ารับการตรวจสอบมาตรฐาน

ทางเทคนิค 
           ท้ังนี้ การดําเนินการดังกล2าว ให�ห�างหุ�นส2วนจํากัด สถานีวิทยุท�องถ่ินคนสุวรรณ 

ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต2วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
หากฝkาฝ�นไม2ดําเนินการให�ถูกต�องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว2าไม2ประสงค!
จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต2อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลงทันที นับแต2วันท่ีครบกําหนดการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล2าว 

 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ลงมติสงวนความเห็นแตกต2าง
จากเสียงส2วนใหญ2 โดยขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว2า 
จําเปUนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปUนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มา
เปUนระยะเวลานาน โดยที่มีการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ 
อย2างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมาย
ได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปUนการเฉพาะว2าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังนั้นเม่ือมีการต2ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท2ากับเปUนการต2ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล2าวอย2างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปiญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปiญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอให�พิจารณาใหม2ของห�างหุ�นส2วนจํากัด 
สถานีวิทยุท�องถ่ินคนสุวรรณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินคนสุวรรณ   
รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๐๑๕ 

 
 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การส้ินสิทธิย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการจํานวน ๑๓ สถานี เนื่องจากไม�ได,ย่ืนต�ออายุการทดลอง
 ประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู�ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๑๓ สถานีสิ้นสุดลง 
นับแต2วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากไม2ได�ยื่นต2ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ภายในระยะเวลาท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กําหนด 

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และให�ต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงจํานวน ๑๓ สถานี นับแต2วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการ          

 ๓. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๑๓ สถานี ดําเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน2าย จ2าย 
โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก2บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต2วันท่ีได�
รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้หากฝkาฝ�น สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมาย
อย2างเคร2งครัดต2อไป    

 ๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (คส.) 
และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช�คลื่น
ความถ่ี การร ื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ การทําลาย
เครื่องส2งวิทยุคมนาคมหรือการจําหน2าย จ2าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก2
บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง 
หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต2อไป และให�สํานักงาน 
กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส2งภาพถ2ายการ
รื้อถอนสายอากาศและการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ใน
การออกอากาศมายังสํานักงาน กสทช. สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข2ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)  เพ่ือทราบต2อไป 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การสิ้นสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 ของผู�ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๑๓ สถานี เนื่องจากไม2ได�ยื่นต2ออายุการ
 ทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ที่ไม�ใช,คลี่นความถี่ ระดับท,องถิ่น 
 ของบริษัท แก�งคอย เคเบิล ที.วี. จํากัด : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
๑. อนุญาตให�บริษัท แก2งคอย เคเบิล ที.วี. จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข2ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม2ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ท้ังนี้ นับแต2วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. เห็นชอบให�บริษัท แก2งคอย เคเบิล ที.วี. จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค2าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการโครงข2ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! รวมท้ัง
ดําเนินการนําส2งเงินรายป[เข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วันนับแต2วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
 เพ่ือให�บริการโครงข2ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม2ใช�คลี่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน
 ของบริษัท แก2งคอย เคเบิล ที.วี. จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และ
 กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
 แห�งชาติ เรื่อง การกระทําท่ีเป@นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
  และกิจการโทรทัศน� ตามข,อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
 กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง การกระทํา
  ท่ีเป@นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน�
 พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๔) : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ  
ร2างประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน 
กสทช. เรื ่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
เปUนการเอาเปรียบผู �บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๔) 

 



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช.  
เรื่อง การกระทําท่ีเปUนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๔)   

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตว2า ในการต้ังชื่อเรื่อง
เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา สํานักงาน กสทช. ได�ใช�ข�อความท่ี
กล2าวถึงประกาศจํานวน ๓ ฉบับ หากเปUนไปได�ขอให�สํานักงาน กสทช. แก�ไข
ปรับปรุงโดยใช�ข�อความท่ีกระชับและมีความชัดเจน ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. 
(นายก2อกิจ  ด2านชัยวิจิตร) แจ�งว2าสํานักงาน กสทช. จะขอรับไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท มีเดียเพล็กซ� อินเตอร�เนช่ันแนล
 จํากัด จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อ 
ช2องรายการ จํานวน ๒ ช2องรายการ ดังนี้  

 ๑. ช2องรายการ Asian Movie เปลี่ยนเปUนชื่อช2องรายการ TOONEE  
 ๒. ช2องรายการ DOONEE SERIES เปลี่ยนเปUนชื่อช2องรายการ DOONEE TV 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช2องรายการของบริษัท มีเดียเพล็กซ! 
 อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด จํานวน ๒ ช2องรายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุJป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีย่ืนขอครั้งแรก จํานวน 
 ๕ ช�องรายการ : ปส.๒ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม2ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก2บริษัท ทรู 
วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด จํานวน ๕ ช2องรายการ ท้ังนี้ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ป[ 
นับแต2วันท่ี กสทช. มีมติ ดังนี้ 

 



๒๑ 
 

 ๑. ช2องรายการ True Premier Football HD1 
 ๒. ช2องรายการ True Premier Football HD2 
 ๓. ช2องรายการ True Premier Football HD3 
 ๔. ช2องรายการ True Premier Football HD4 
 ๕. ช2องรายการ True Premier Football HD5 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด ประกอบกิจการ 
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม2ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
 จํานวน ๕ ช2องรายการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การยกเว,นการแจ,งเปล่ียนแปลงผังรายการ ระหว�างวันท่ี ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 กรณียกเลิกการออกอากาศรายการศาสตร�พระราชา สู�การพัฒนาอย�างย่ังยืน 
 และรายการมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชน : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 โดยเห็นชอบให�ยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู�ประกอบกิจการ
 กระจายเสียงและผู�ประกอบกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของ
 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการ
 กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว2างวันท่ี ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 กรณียกเลิกการออกอากาศรายการศาสตร!พระราชา สู2การพัฒนาอย2างยั่งยืน  
 และรายการมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชน 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ระหว2างวันท่ี 
 ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณียกเลิกการออกอากาศรายการศาสตร!พระราชา   
 สู2การพัฒนาอย2างยั่งยืน และรายการมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน  
 ๔ หลัก : จท. 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๑ ให�กับบริษัท ซีพี ออลล! จํากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ซีพี ออลล! จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร2งครัดต2อไป 



๒๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท ซีพี ออลล! จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๓ ของบริษัท สามารถ 
 ดิจิตอล มีเดีย จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๓ ของบริษัท สามารถ 
ดิจิตอล มีเดีย จํากัด ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต2วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปUนต�นไป 
โดยให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการคืนค2าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น 
ประจําป[ ๒๕๖๒ ต้ังแต2เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ให�แก2
บริษัทฯ ต2อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๓ 
ของบริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จํากัด   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การยกเลิกการใช,เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒  
 ของสํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี : จท.  
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
 สํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ยกเลิกการใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
 หมายเลข ๑๑๓๒ ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต2วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปUนต�นไป 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การยกเลิกการใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
 หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย�สิน 
 พ.ศ. ....  : มท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   



๒๓ 
 

 ๑. รับทราบผลการประชุมรับฟiงความคิดเห็นจากหน2วยงานของรัฐที่มีอํานาจ  
ในการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย!สิน ตามพระราชบัญญัติ  
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 ๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. ชะลอการเสนอเรื่องร2างระเบียบ กสทช.   
ว2าด�วยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย!สิน พ.ศ. .... ให�ท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณา ออกไปก2อน ท้ังนี้  เ พ่ือรอความชัดเจนของเนื้อหาใน
กฎกระทรวงท่ีจะออกตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ร2างระเบียบ กสทช. ว2าด�วยการยึด การอายัด และการขาย
 ทอดตลาดทรัพย!สิน พ.ศ. ....                       
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การรถไฟฟVาขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย (รฟม.) ขออนุญาตใช,เครื่องวิทยุ
 คมนาคม เพ่ือใช,ระบบควบคุมการเดินรถไฟฟVาสําหรับเปyดและปyดประตูก้ัน
 ชานชาลา ในโครงการรถไฟฟVาสายสีน้ําเงิน : คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุญาตให�การรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย (รฟม.) โดยบริษัท ทางด2วน

และรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจําท่ี 
(Fixed Service) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ โดยให�ใช�คลื่นความถ่ี 
๘๒๓.๕ และ ๘๗๕ kHz ความกว�างแถบคลื่นความถ่ีไม2เกิน ๒ kHz กําลังส2ง 
ไม2เกิน ๑๐ mW เพ่ือใช�ในระบบควบคุมการเดินรถไฟฟZาสําหรับเปGดและปGด
ประตูก้ันชานชาลา โดยกําหนดเง่ือนไขดังนี้  

  ๑.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมในข�อ ๑. ต�องเปUนประเภทผู�ใช�ไม2สามารถต้ังคลื่น
ความถ่ีได�เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม และเปUนตราอักษร แบบ/รุ2น 
ท่ีผ2านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ! หรือเปUนเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีผ2านการตรวจยืนยันคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางวิชาการ     

  ๑.๒ ให�ใช�คลื่นความถ่ี เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ!ดังกล2าวเปUนการ
ชั่วคราว ระยะเวลาไม2เกิน ๑๘๐ วัน นับแต2วันท่ีได�รับอนุญาตจาก กสทช. 
เนื่องจากการแก�ไขประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม2บทการบริหารคลื่น
ความถ่ี (พ.ศ. ....) และการปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห2งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยการเพ่ิมเชิงอรรถ (T-Railway) ในส2วนท่ีไม2สอดคล�อง
กับตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแห2งชาติ ซ่ึงกําหนดให�ใช�คลื่นความถ่ี 
๘๒๒.๕ – ๘๒๔.๕  ๘๗๔ - ๘๗๖  ๓๒๓๔ – ๕๒๓๔ และ ๙๘๔๔ – ๑๐๑๒๔ kHz 
สําหรับกิจการขนส2งทางราง โดยอนุญาตให�ใช�ในลักษณะกิจการประจําท่ี



๒๔ 
 

หรือกิจการเคลื่อนท่ี ยังดําเนินการไม2แล�วเสร็จ ท้ังนี้ หากการแก�ไข
ประกาศดังกล2าวแล�วเสร็จและมีผลใช�บังคับภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน 
นับแต2วันท่ี กสทช. อนุญาตให�การรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย 
(รฟม.) โดยบริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใช�คลื่น
ความถ่ี เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ!ดังกล2าวตามข�อ ๑. เปUนการ
ชั่วคราวแล�ว ให�การรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย (รฟม.)    
โดยบริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการยื่นคําขอ
เพ่ือขอใช�คลื่นความถ่ี เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ!ท่ีเก่ียวข�องจาก 
กสทช. ต2อไป  

  ๑.๓ การใช�คลื่นความถ่ีดังกล2าวไม2ได�รับสิทธิคุ�มครองการรบกวน และหาก
ก2อให�เกิดการรบกวนต2อข2ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตอยู2ก2อนแล�ว ผู�ใช�
ต�องเปUนผู�แก�ไขหรือระงับการใช�คลื่นความถ่ีดังกล2าวท่ีก2อให�เกิดการ
รบกวนในบริเวณนั้นโดยทันที 

  ๑.๔ ให�บริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ติดต2อสํานัก
มาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการ
ยื่นคําขอรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ! หรือตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางวิชาการ และ
ติดต2อสํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม สํานักงาน กสทช.    
เพ่ือดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ใช�ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมก2อน
นําไปใช�งาน  

  ๑.๕ หากการรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย โดยบริษัท ทางด2วนและ
รถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค!ท่ีจะใช�งานเครื่องวิทยุ
คมนาคม และ/หรือ ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานท่ีต้ังแห2งใดเพ่ิมเติม 
จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม และขอรับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข�องจาก กสทช. ก2อนทุกครั้ง  

  ๑.๖ ให�การรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย โดยบริษัท ทางด2วนและ
รถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! 
วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

  ๑.๗ ให�การรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย โดยบริษัท ทางด2วนและ
รถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ชําระค2าตอบแทนในการใช�คลื่นความถ่ี 
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
กําหนดให�ผู�ใช�ความถี่วิทยุต�องเสียค2าตอบแทนในการใช�ความถี่วิทยุ 
เปUนเงินจํานวน ๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท และภาษีมูลค2าเพ่ิม (VAT) ในอัตรา
ร�อยละ ๗ เปUนเงินจํานวน ๑,๑๔๘.๐๐ บาท รวมเปUนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
๑๗,๕๔๘.๐๐ บาท  

 ๒. ให�บริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แจ�งรายละเอียดของ
เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ! ระบบควบคุมระบบไฟฟZาสําหรับเปGดและปGด
ประตูก้ันชานชาลา ท่ีนําเข�ามาใช�งานก2อนท่ีได�รับอนุญาตจาก กสทช. ให�สํานักงาน 
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กสทช. ทราบ เพ่ือการพิจารณาอนุญาตให�ใช�งานให�ถูกต�องตามกฎหมาย และ
ให�บริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือผู�ท่ีได�รับมอบ
อํานาจตามกฎหมายให�ข�อเท็จจริงพร�อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง ณ สํานัก
กฎหมายโทรคมนาคม สํานักงาน กสทช. ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต2วันท่ี
ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การรถไฟฟZาขนส2งมวลชนแห2งประเทศไทย (รฟม.) ขออนุญาต
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือใช�ระบบควบคุมการเดินรถไฟฟZาสําหรับเปGดและปGด
ประตูก้ันชานชาลา ในโครงการรถไฟฟZาสายสีน้ําเงิน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค�การมหาชน) ขอรับ
 การจัดสรรคล่ืนความถ่ีย�าน S–band และ X–band และตั้งสถานีดาวเทียม
 ภาคพ้ืนดินจํานวน ๑ สถานี เพ่ือใช,ในการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม 
 THEOS–๒ MainSAT : คท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุญาตให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 

ใช�ความถ่ีวิทยุย2าน S–band และ X–band และต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน 
จํานวน ๑ สถานี ในกิจการสํารวจพิภพผ2านดาวเทียม (Earth exploration-satellite 
service) ในพ้ืนท่ีอุทยานรังสรรค!นวัตกรรมอวกาศ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือใช�ในการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS–๒ MainSAT  
โดยมีลักษณะทางเทคนิคของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ตามเอกสารแนบ ๑ 
โดยกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 

 ๑.๑ ให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล2าวเปUนระยะเวลา ๕ ป[ นับแต2วันท่ีได�รับการจัดสรร 
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขออนุญาตใช�
คลื่นความถ่ีก2อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล2าว ท้ังนี้ เพ่ือให�ถูกต�องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  

 ๑.๒ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล2าวเพ่ือใช�ในการควบคุมและรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม THEOS–๒ MainSAT เท2านั้น 

 ๑.๓ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล2าวเปUนการอนุญาตในลักษณะการใช�งาน
คลื่นความถ่ีร2วมกัน (shared use) มิได�เปUนการจัดสรรคลื่นความถ่ีให�
หน2วยงานใดหน2วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีเปUนการเฉพาะ  

 ๑.๔ ต�องให�ความร2วมมือในการประสานงานกับผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ความถ่ี
วิทยุรายอ่ืน ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต2างประเภท เพ่ือปZองกัน
การรบกวน ท้ังนี้ กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑ!และมาตรฐานเฉพาะ
เพ่ือเปUนการปZองกันและแก�ไขปiญหาการรบกวนเปUนรายกรณีตามความ
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เหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการปZองกันการรบกวนกับการใช�ความถ่ีวิทยุในกิจการ
ประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีตามข�อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว2างประเทศ (ITU) ตาม ITU-R F.๑๒๔๗ และ ITU-R SA.๑๑๕๔ ด�วย       

 ๑.๕ ให�ใช�งานจานสายอากาศ โดยมี Elevation angle ไม2น�อยกว2า ๕ องศา 
(Annex ๒ ข�อ ๓.๒.๔ ตาม ITU-R SA.๑๑๕๔) หรือถ�าใช� Elevation angle 
น�อยกว2า ๕ องศา ต�องยอมรับการรบกวนจากกิจการอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ๑.๖ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก2อให�เกิดการรบกวนต2อข2ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตอยู2ก2อนแล�ว สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค!การมหาชน) จะต�องเปUนผู�แก�ไขการรบกวนหรือระงับการใช�งานทันที  

  ๑.๗ ให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ี 
กสทช. กําหนด และท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต รวมท้ังกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข�อง  

  ๑.๘ หากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
มีความประสงค!ท่ีจะใช�งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม ณ สถานท่ีต้ังแห2งใดๆ จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ก2อนทุกครั้ง  

 ๒. ให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเ ง่ือนไขการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล2าว        
เปUนหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต2วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
หากพ�นกําหนดเวลาดังกล2าว ให�การอนุญาตในครั้งนี้เปUนอันสิ้นผล 

 ๓. ให�สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
ติดต2อสํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมและใบอนุญาตให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม  

 ๔. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. จัดส2งเอกสารข2ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) 
สําหรับดาวเทียม THEOS–๒ MainSAT ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) ต2อสหภาพโทรคมนาคมระหว2างประเทศ 
(ITU) ท้ังนี้ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค!การมหาชน) 
ต�องรับภาระค2าใช�จ2ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค!การมหาชน) ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย2าน S–band และ X–band  
และต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินจํานวน ๑ สถานี เพ่ือใช�ในการควบคุมและรับ
สัญญาณดาวเทียม THEOS–๒ MainSAT   
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด ขออนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต
 ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓ 
 : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร!ค จํากัด ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓ ในส2วนของภาคผนวก ค รูปแบบ
 โครงสร�างโครงข2ายโทรคมนาคม หน�า ค – ๓ ถึง ค – ๔ จํานวน ๒ หน�า ภาคผนวก จ 
 แผนธุรกิจ หน�า จ – ๑ ถึง จ - ๙ จํานวน ๙ หน�า โดยมีระยะเวลาการอนุญาต
 เท2าใบอนุญาตเดิม กล2าวคือใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 
 โดยระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนเง่ือนไขดังกล2าวเปUนวันท่ี
 แก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
 วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร!ค จํากัด ขออนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขในการ
 อนุญาตภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๒/๐๐๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลานําส�งรายงาน
 บัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปIบัญชี ๒๕๖๑ : นท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลานําส2ง

รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป[บัญชี ๒๕๖๑ ออกไป
อีก ๙๐ วัน นับจากกําหนดระยะเวลาตามประกาศบัญชีแยกประเภทฯ 
(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) หรือภายในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตาม
มาตรา ๖๖ แห2งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ๒. เห็นชอบให�การพิจารณาคําขอขยายระยะเวลานําส2งรายงานบัญชีแยกประเภท
ในกิจการโทรคมนาคมพิจารณาเปUนรายกรณีตามท่ีมีการร�องขอไปพลาง 
ก2อนท่ีจะมีการปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ให�กรอบเวลา
สอดคล�องกับภาระหน�าที่ของผู �รับใบอนุญาตที่เปUนหน2วยงานของรัฐ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต2อไป 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลา
นําส2งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป[บัญชี ๒๕๖๑   



๒๘ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว2า การพิจารณาคําขอขยายระยะเวลาการนําส2ง
รายงานบัญชีแยกประเภทฯ จําเปUนต�องพิจารณาเปUนรายกรณีตามท่ีมีการร�องขอ 
จึงเห็นควรให�ผู�รับใบอนุญาตท่ีมีเหตุความจําเปUนต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกล2าว ยื่นคําขอขยายระยะเวลามาให�คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเปUน
รายกรณี และเม่ือมีการปรับปรุงแก�ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และ
วิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ก็ควรต�องมีการ
ปรับแก�กรอบระยะเวลาการนําส2งรายงานบัญชีแยกประเภทฯ ให�สอดคล�องกับ
ภาระหน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาตท่ีต�องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล2าว   
เพ่ือบังคับใช�เปUนการท่ัวไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : สัญญาใช,โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในโครงการ
 ระบบรถไฟฟVามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�างบริษัท ทางด�วนและรถไฟฟVา
 กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (๘๕๐ MHz) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาใช�โครงข2ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟZามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว2างบริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (๘๕๐ MHz) ท้ังนี้ 
ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห2งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๔๗ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง สัญญาใช�โครงข2ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
 ภายในโครงการระบบรถไฟฟZามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว2างบริษัท 
 ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
 (๘๕๐ MHz) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : สัญญาใช,โครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือให,บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในโครงการ
 ระบบรถไฟฟVามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว�างบริษัท ทางด�วนและรถไฟฟVา
 กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๒๓๐๐ MHz) : ชท.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาใช�โครงข2ายโทรคมนาคมเพ่ือให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟZามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว2างบริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZา
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (๒๓๐๐ MHz) ท้ังนี้ 



๒๙ 
 

ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห2งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๔๗ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระ ท่ี  ๕ .๒ .๑๐ เรื่ อง  สัญญาใช� โครงข2 ายโทรคมนาคมเ พ่ือให�บริการ
 โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในโครงการระบบรถไฟฟZามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
 ระหว2างบริษัท ทางด2วนและรถไฟฟZากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที 
 จํากัด (มหาชน) (๒๓๐๐ MHz) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค�าตอบแทนการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม 
 ท่ีเป@นอัตราอ,างอิง : ชท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร2างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา

ค2าตอบแทนการเชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคมท่ีเปUนอัตราอ�างอิง ท้ังนี้ โดยให�
รับข�อคิดเห็นของ กสทช. ประวิทย!ฯ ในประเด็นเรื่องอัตราค2าตอบแทนการ
เชื่อมต2อโครงข2ายฯ ระหว2างวิธี LRIC+ และวิธี Pure LRIC กับกรณีของ Glide 
Path และ Cost-Orientation และเรื่องความต2างระหว2างอัตราค2าตอบแทน
การเชื่อมต2อโครงข2ายระหว2างบริการโทรศัพท!ประจําท่ีและโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
รวมท้ังการกําหนดห�วงระยะเวลาการใช�อัตราเชื่อมต2อโครงข2ายฯ และ SMS 
Termination ไปเพ่ิมเติมในการรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะด�วย  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะต2อร2างประกาศ กสทช. 
เรื่อง อัตราค2าตอบแทนการเชื่อมต2อโครงข2ายโทรคมนาคมท่ีเปUนอัตราอ�างอิง 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให�เปUนไปตามมาตรา ๒๘ 
แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปGดเผยความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส2งให�
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร2างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค2าตอบแทนการเชื่อมต2อ
โครงข2ายโทรคมนาคมท่ีเปUนอัตราอ�างอิง 

              ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๕๓๒ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ท�ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน�า ท้ังนี้ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 11/2555 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2555 
วาระท่ี 2.1 

 



๓๐ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : ขอรับนโยบายเก่ียวกับการของบประมาณการปรับปรุงโครงข�ายเพ่ือรองรับ
 การให,บริการโทรศัพท�ประจําท่ี ๑๐ หลักภายใต,แผนเลขหมายโทรคมนาคม
 ระยะยาวของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบความคืบหน�าเรื่องการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (action 

plan) ในการปรับปรุงโครงข2ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการให�บริการภายใต�
แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว (รองรับการให�บริการโทรศัพท!ประจําท่ี 
๑๐ หลัก และรองรับหมวดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ิมข้ึน) 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชี้แจงเหตุผลและฐานอํานาจ
ตามกฎหมายของ กสทช. ท่ีไม2สามารถให�การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช�   
ในการปรับปรุงโครงข2ายเพ่ือรองรับการให�บริการโทรศัพท!ประจําที่ ๑๐ หลัก 
ตามท่ีบริษัทฯ ร�องขอมาได�  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง ขอรับนโยบายเก่ียวกับการของบประมาณการปรับปรุงโครงข2าย
 เพ่ือรองรับการให�บริการโทรศัพท!ประจําท่ี ๑๐ หลักภายใต�แผนเลขหมายโทรคมนาคม
 ระยะยาวของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การขอต�ออายุใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ตแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท อีดีซี 
 เน็ตเวอร�ค เอเชีย จํากัด : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�ต2ออายุ
ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/1/009/2556  
ของบริษัท อีดีซี เน็ตเวอร!ค เอเชีย จํากัด เพ่ือให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบ ADSL 
(ADSL Modem) บริการอินเทอร!เน็ตแบบ WiFi และบริการอินเทอร!เน็ตแบบสายเช2า 
(Leased Line) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป[ นับถัดจากวันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตรวจติดตามบริษัทฯ ให�ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขในการอนุญาตโดยเคร2งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการต2ออายุใบอนุญาต
ให�เปUนไปตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 



๓๑ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การขอต2ออายุใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท อีดีซี เน็ตเวอร!ค เอเชีย จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย! มีข�อสังเกตว2า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม2ได�ให�อํานาจ กสทช. ในการพิจารณาอนุญาต
การประกอบกิจการแบบที่หนึ่ง โดยหากบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบก็จะต�อง
ให�ใบอนุญาต และจะเลิกก็ต2อเมื่อหยุดกิจการโดยไม2ต�องยื่นขอต2ออายุ     
แต2เนื่องจากประกาศ กทช. เดิมเขียนให�อํานาจ กสทช. ในการพิจารณา จึงขอให�
สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตไปปรับปรุงแก�ไขประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวข�อง 
เพื่อให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ต2อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท สกาย 
 เน็ตเวิร�ค คอมมูนิเคช่ัน จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง แก2บริษัท สกาย 

เน็ตเวิร!ค คอมมูนิเคชั่น จํากัด เพ่ือให�บริการขายต2อบริการโครงข2ายใยแก�วนําแสง 
โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป[  

 ๒. อนุมัติในหลักการให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งได�ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบ
อัตโนมัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ 
(Automatic License) เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับผู�ท่ีประสงค!จะให�บริการ
ขายต2อบริการโครงข2ายใยแก�วนําแสง  

   
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัท สกายเน็ตเวิร!ค คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย! มีข�อสังเกตว2า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม2ได�ให�อํานาจ กสทช. ในการพิจารณาอนุญาต
การประกอบกิจการแบบที่หนึ่ง โดยหากบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบก็จะต�อง  
ให�ใบอนุญาต และจะเลิกก็ต2อเมื่อหยุดกิจการโดยไม2ต�องยื่นขอต2ออายุ 
แต2เนื่องจากประกาศ กทช. เดิมเขียนให�อํานาจ กสทช. ในการพิจารณา จึงขอให�
สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตไปปรับปรุงแก�ไขประกาศ กทช. ท่ีเก่ียวข�อง 
เพื่อให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ต2อไป  

 



๓๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
 และอุปกรณ� ในกิจการเคล่ือนท่ีทางบก ระบบ Digital Trunked Radio : ทท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร2างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
ระบบ Digital Trunked Radio   

๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟiงความคิดเห็นของผู�มีส2วน
ได�เสียและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังเอกสารประกอบการรับฟiงความคิดเห็น
สาธารณะตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปUนไปตาม
มาตรา ๒๘ แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง ร2างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก ระบบ Digital Trunked Radio 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟVาและอิเล็กทรอนิกส� ย่ืนขอเพ่ิมเติมขอบข�าย
 ใบอนุญาตให,จัดตั้งหน�วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� : ทท.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
 เพ่ิมเติมขอบข2ายการให�บริการทดสอบตามใบอนุญาตให�จัดต้ังหน2วยตรวจสอบ
 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภทที่สอง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑ ให�แก2
 ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟZาและอิเล็กทรอนิกส! สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร!
 และเทคโนโลยีแห2งชาติ โดยมีผลต้ังแต2วันท่ี กสทช. มีมติ และสิ้นสุด ณ วันท่ี ๕ 
 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟZาและอิเล็กทรอนิกส!ยื่นขอ
 เพ่ิมเติมขอบข2ายใบอนุญาตให�จัดต้ังหน2วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีเพ่ือการ
 พัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ีกํากับดูแลเป@นการเฉพาะ (Regulatory 
 Sandbox) : คภ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผลการรับฟiงความคิดเห็นสาธารณะต2อร2างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ในพ้ืนท่ีกํากับดูแลเปUนการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําลงเผยแพร2ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต2อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร2างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ีกํากับ
ดูแลเปUนการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําประกาศดังกล2าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก2อนนําไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต2อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง ร2างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�
 คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ีกํากับดูแลเปUนการเฉพาะ 
 (Regulatory Sandbox) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ขอรับนโยบายตามข,อสังเกตท่ีประชุม กสทช. ในการสรรหากรรมการ
 ตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม : ภบ. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให�แต2งต้ังกรรมการตรวจสอบภายในชุดใหม2แทนกรรมการท่ีดํารงตําแหน2ง

ครบวาระ ตามข�อ ๖ ของระเบียบ กสทช. ว2าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้ังนี้ โดยให�กรรมการ กสทช. จัดส2งรายชื่อบุคคลท่ีพิจารณาเห็นว2ามีความเหมาะสม
ให�สํานักงาน กสทช. เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติก2อนนําเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือพิจารณาแต2งต้ังต2อไป ซ่ึงเปUนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ขอรับนโยบายตามข�อสังเกตท่ีประชุม กสทช. ในการสรรหา
 กรรมการตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม   
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน,าที่ของคณะอนุกรรมการเร�งรัด 
 ติดตาม แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช,จ�ายเงินงบประมาณของ
 สํานักงาน กสทช. : ยย.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการเร2งรัด ติดตาม 

แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช�จ2ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ออกไปอีกเปUนระยะเวลา ๑ ป[ หรือจนกว2า กสทช. ชุดปiจจุบันจะพ�นวาระ
การดํารงตําแหน2ง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซึ่งเปUนการใช�อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห2งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการ
เร2งรัด ติดตาม แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช�จ2ายเงินงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช.               

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การสนับสนุนโครงการ “เขาใหญ�มาราธอน ๒๕๖๒” : กบ. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�การสนับสนุนโครงการ “เขาใหญ2มาราธอน ๒๕๖๒” ของมูลนิธิรัฐบุรุษ 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท! ภายในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให�เบิกจ2ายจาก
เงินงบประมาณประจําป[ ๒๕๖๒ รายการค2าใช�จ2ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
ส2งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๗ (๓) ข�อ ๘ (๒) ข�อ ๑๐ (๓) และข�อ ๑๑ ของระเบียบ กสทช.    
ว2าด�วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส2งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ 
กสทช. และ สํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การสนับสนุนโครงการ “เขาใหญ2มาราธอน ๒๕๖๒” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม2มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

พร�อมกล2าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล2าวปGดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๒๐ น.  


