
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๓ กันยายน 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. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ทําหน�าท่ีเลขานุการ 
 
ผู+เข+าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ+าหน+าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 



๒ 

 

๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู+ช้ีแจง 
๑. นางสาวอัจฉรา  ปDณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล และรักษาการใน

ตําแหน9งผู�อํานวยการส9วนงานสนับสนุนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๓. นายสมสกุล  ชัยกาญจนาศักด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการคลัง  
๔. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน9งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๕. นายจิตต!ศักด์ิ  ผาสุกจิตธรรม ผู�อํานวยการส9วน สํานักการคลัง 
๖. นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู�อํานวยการส9วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๗. นายจักรพงษ!  พ้ืนอินต6ะศรี นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง สํานักการคลัง 
๘. นายรัฐพงศ!  โภคะสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๙. นางสาวชาลินี  วันโพธิ์สพ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง          

สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นายวสุ  อมรนพวงศ! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง   

สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๑๑. นางสาวเสาวรส  ทิพย!ธรรมธารา นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักทรัพยากรบุคคล  
๑๒. นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ไปเปIนประธานในพิธีเปHด
การประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร!ไซด! กรุงเทพฯ 
รีสอร!ท โดยมี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ เลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ 
กสทช. เข�าร9วมงานฯ ด�วย ซ่ึงการประชุมดังกล9าวเปIนการเตรียมการเพ่ือนํา
ข�อเสนอสู9ท่ีประชุม 25th ASEAN Telecommunication  Regulator's  Council 
(ATRC) and Related Meeting โดยสํานักงาน กสทช. ได�เสนอแนวทางการจัดเก็บ
รายได� OTT ในอนาคต รวมท้ังเสนอให�จัดต้ังศูนย!ประสานงานและยืนยันความถูกต�อง
ของข�อมูลท่ีเผยแพร9บนแพลตฟอร!ม OTT ซ่ึงจะต�องได�รับความเห็นชอบจาก



๓ 

 

แพลตฟอร!ม OTT นั้นๆ โดยมีผู�ให�บริการ OTT อาทิ Facebook, Line, Walt 
Disney, Amazon, Netflix และผู�ท่ีเก่ียวข�องเข�าร9วมประชุมในครั้งนี้ด�วย 

๒. ในระหว9างวันท่ี ๒๑–๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ในฐานะประธาน
กรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พร�อมด�วยคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เลขาธิการ กสทช.     
รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน!ฯ) รองเลขาธิการ กสทช. (ผศ. ดร. ภักดีฯ) 
และคณะอนุกรรมการกําหนดวิธีการและเง่ือนไขการชดเชย ตามคําสั่งหัวหน�า
คณะรักษาความสงบแห9งชาติท่ี ๔/๒๕๖๒ ได�เดินทางไปเยี่ยมชมและดูงาน
สถานีส9งสัญญาณโทรทัศน! ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพ่ือศึกษาการ
ดําเนินการของ Ofcom (Office of Communication) ในการโยกย�ายคลื่นความถ่ี 
๗๐๐ MHz ของกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนผ9านไปสู9คลื่นความถ่ีย9าน ๔๗๐ MHz และเปHดคลื่น ๗๐๐ MHz เพ่ือรองรับ
ระบบ 4G/5G ซ่ึงเปIนการดําเนินการท่ีได�เตรียมการมา ๕ ป~ในการโยกย�าย 
โดยได�รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลในการดําเนินการ ซ่ึงเน�นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ!อย9างต9อเนื่อง โดยมีผู�บริหารด�านกิจการกระจายเสียงฯ      
ร9วมเดินทางไปด�วย และจะได�นําความรู�ท่ีได�ไปใช�ประโยชน!ในการดําเนินการ
ต9อไป  

๓. เม่ือวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ได�ให�
การต�อนรับ Mr. Malcom Johnson รองเลขาธิการแห9งสหภาพโทรคมนาคม
ระหว9างประเทศ (ITU Deputy Secretary–General) และคณะ โดยได�หารือกัน
ในประเด็นท่ีมีการปรับเปลี่ยน Administration ของประเทศไทย และการย�าย
สํานักงาน ITU มาอยู9ท่ีอาคารสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ (นนทบุรี) ถนนแจ�งวัฒนะ 

๔. เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปIนประธานเปHดการประชุม 
ITU–NBTC Asia–Pacific Regulators Roundtable (RR) ณ โรงแรมเชอราตัน 
แกรนด! สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปIนการจัดงานร9วมกับ ITU ในระหว9าง
วันท่ี ๒–๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู�แทนระดับสูงจากหน9วยงานกํากับดูแลด�าน
การสื่อสารโทรคมนาคมภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟHก และหน9วยงานผู�กําหนด
นโยบายด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เข�าร9วมจํานวน ๒๒ ประเทศ 
ประมาณ ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือเปIนการแลกเปลี่ยนข�อมูล ประสบการณ! 
และแนวทางในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมในภูมิภาค ซ่ึงได�มอบหมายให�สํานักการต9างประเทศจัดทํารายงาน
สรุปผลการประชุมดังกล9าวเพ่ือเสนอท่ีประชุมทราบด�วยแล�ว 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๓ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 
๒๑ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ 

ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!  

มานะกิจ ประจําเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ท9าน 
ได�แก9 นายสมัคร เชาวภานันท! นายสุนทร เหมทานนท! และนายภาณุ ต9อตระกูล 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ

การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ – 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบบริหารงาน
ภายในฯ นย. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๒ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย
การแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในส9วนของรายงานท่ีเสนอมานั้นเรียบร�อยดี  
โดยท่ีในเรื่องร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการช9วยเหลือทางคดี พ.ศ. ... ก็ได�มีการ
ปรับปรุงตามความเห็นท่ีประชุม กสทช. ในบางประเด็น แต9ประเด็นสําคัญท่ียัง
ไม9ได�แก�ก็คือ การกําหนดให�ชัดว9า คดีท่ีช9วยเหลือจะต�องเปIนคดีอันเนื่องจากการ
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีหรือได�รับมอบหมายโดยชอบด�วยกฎหมาย ไม9ใช9
เรื่องส9วนตัว ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําไปดําเนินการต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต+คณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ ประจําไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๒) : ทบ. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต�คณะกรรมการ

บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ จํานวน ๔ คณะ ประจําไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๒ 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการแต9งต้ัง 
การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร!กองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ  

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช�จ9ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ  

๓. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ 

๔. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในรายงานมีการแสดงข�อมูลโครงการท่ี

ดําเนินการสําเร็จของป~ ๒๕๕๘ ไม9ตรงกัน คือท่ีหน�า ๒๕ ระบุว9าแล�วเสร็จจํานวน 
๑๕ โครงการ แต9ท่ีหน�า ๒๘ ระบุว9าแล�วเสร็จจํานวน ๗ โครงการ ดังนั้นจึงขอฝาก
ให�ตรวจสอบความถูกต�อง รวมท้ังขอให�ติดตามโครงการท่ียังดําเนินการไม9แล�วเสร็จ
ด�วยว9าจะสามารถแล�วเสร็จได�เม่ือไร เนื่องจากเปIนโครงการของป~ ๒๕๕๘ ซ่ึงหากสําเร็จ
เพียง ๗ โครงการ ก็หมายถึงมีอีกถึง ๓๓ โครงการท่ียังไม9แล�วเสร็จ ซ่ึงเลขาธิการ 
กสทช. รับท่ีจะนําไปดําเนินการต9อไป  



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการปฏิบัติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตามแผน/ผลการ
ดําเนินงาน และการใช+จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว�าง
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ยย.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการเร9งรัด ติดตามแผน/ผล

การดําเนินงาน และการใช�จ9ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว9าง
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ 
กสทช. ว9าด�วยการแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ9ายค9าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ตามรายงานมีงบประมาณของป~ ๒๕๖๑ ท่ียัง

เบิกจ9ายไม9หมด ซ่ึงอาจถือเปIนเรื่องปกติ แต9สําหรับป~ ๒๕๖๒ ท่ีมีงบประมาณของ 
๘ โครงการท่ียังไม9มีการเบิกจ9ายเลย โดย ๓ ใน ๘ โครงการกระจุกอยู9สํานักเดียว 
ควรต�องมีการติดตามว9าจะมีแนวทางแก�ไขปDญหาอย9างไร ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. 
รับท่ีจะนําไปดําเนินการต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู+กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๒ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบังคับใช�กฎหมายกับผู�กระทําความผิดโดย
เคร9งครัดต9อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ : ลย.  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันท่ี 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปIนไปตามข�อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย
การรับ การจ9าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
 
 



๗ 

 

หมายเหตุ ๑. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตเรื่องงบการเงิน มี ๒ – ๓ ประเด็นท่ีตัวเลข
ขัดแย�งกับท่ีรายงานมา  
๑.๑ ในรายงานการเงินในเอกสารหน�า ๒ ระบุว9า เม่ือพิจารณาเฉพาะรายได�

จากการดําเนินงานในกิจการโทรคมนาคม งวดไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายได�ลดลงจากช9วงเวลาเดียวกัน เปIนเงิน ๖๖๔ 
ล�านบาท แต9เม่ือไปตรวจสอบตัวเลขของงบประมาณป~ ๒๕๖๑ และป~ 
๒๕๖๒ เปIนงบรายได�จากกิจการโทรคมนาคม ในหน�า ๓ และ ๔ ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏว9าท้ัง ๒ งบ ไม9ว9าจะคํานวณจากเฉพาะ
หนึ่งไตรมาส หรือสองไตรมาสรวมกัน รายได�กิจการโทรคมนาคมในป~ 
๒๕๖๒ มากกว9าป~ ๒๕๖๑ แต9ในเอกสารสรุประบุว9าลดลง จึงขอฝากให�
ไปตรวจสอบความถูกต�อง  

๑.๒ รายรับ จะมีรายรับจากการให�บริการแทนรัฐ และรายได�วิสาหกิจ แต9ใน
เอกสารนี้อธิบายว9า รายได�จากรัฐวิสาหกิจคือเม่ือหมดสัมปทานไปแล�ว    
๓ ป~ ซ่ึงรายได�จะต�องนําส9งสํานักงาน กสทช. แต9รายได�จากการให�บริการ
แทนรัฐไม9ทราบว9าส9วนไหน ไม9มีคําอธิบายจึงไม9ทราบว9าการให�บริการ
แทนรัฐคืออะไร 

๑.๓ เนื่องจากสํานักงาน กสทช. เปIนหน9วยงานท่ีไม9ได�หากําไร แต9ในรายงาน
งบการเงินระบุข�อความมีกําไร และในงบปรากฏว9าในงบแสดงฐานะ
การเงินมีกําไรสะสม ๖๐,๐๐๐ กว9าล�านบาท เม่ืออ9านแล�วจะทําให�เกิด
ความรู�สึกว9าสํานักงาน กสทช. เปIนหน9วยงานท่ีแสวงหากําไร ซ่ึงเคยให�
ความเห็นไปแล�ว ไม9ทราบว9าในทางบัญชีมีทางท่ีจะเปลี่ยนแปลงได�หรือไม9 
อาจจะใช�คําว9ารายได�เหนือรายจ9าย 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อรายงานการเงินของสํานักงานฯ ดังนี้ ๑) พบว9า
อัตราเพ่ิมของค9าใช�จ9ายสูงกว9าอัตราเพ่ิมของรายได� โดยรายได�เพ่ิม ๑๙%    
แต9ค9าใช�จ9ายเพ่ิม ๓๘% นั่นคือเพ่ิมสูงกว9าประมาณ ๒ เท9าของรายได�ท่ีได�    
๒) ในส9วนบันทึกบัญชีลูกหนี้ ซ่ึงมีเกณฑ!เรื่อง ๓๐ วันอยู9แล�ว แต9กรณีท่ีเกิน 
๓๐ วันนั้น ไม9อาจทราบได�เลยว9าเปIนลูกหนี้ค�างนานหรือไม9อย9างไร ทําให�ระบุ
ได�ยากว9าเปIนหนี้ท่ีต�องเร9งรัดขนาดไหนอย9างไร และมีลูกหนี้สถานีวิทยุ ๑ ปณ. 
จํานวน ๒๙ ล�านบาท ท่ีอาจจะต�องพิจารณาว9าเปIนลูกหนี้ลักษณะไหนอย9างไร
และจะเร9งรัดอย9างไร ๓) ค9าใช�จ9ายด�านบุคลากรของสํานักงานฯ เพ่ิมข้ึนอย9าง
มีนัยสําคัญ อาทิ ค9าตอบแทนพิเศษ ในรอบ ๖ เดือนของป~ ๒๕๖๑ คือ ๕ ล�านบาท 
แต9พอป~ ๒๕๖๒ เพ่ิมเปIน ๑๓๙ ล�านบาท ขอให�ตรวจสอบตัวเลขว9าถูกต�อง
หรือไม9 เนื่องจากเปIนจํานวนท่ีเพ่ิมสูงมาก ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบรายการในรอบ 
๓ เดือนก็ไม9มีการบันทึกไว�ก9อน แต9เพ่ิงมาบันทึกไว�รอบ ๖ เดือน อาจจะต�อง
ตรวจสอบว9าเกิดอะไรข้ึน  
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตในประเด็นต9างๆ ไปดําเนินการ
ต9อไป 

 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานฉบับสมบูรณ�โครงการศึกษาความต+องการใช+งานดาวเทียมในประเทศไทย 
: คภ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานฉบับสมบูรณ!โครงการศึกษาความต�องการใช�งานดาวเทียมใน

ประเทศไทย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อรายงานฯ ว9า มีประเด็นน9าสนใจ คือพบว9าในเชิง
อุปสงค!มีความจําเปIนต�องใช� ไม9ว9าจะเปIนของ Broadband หรือ High Throughput 
Satellite ฯลฯ แต9ด�านอุปทานยังมีจํากัดอยู9 จึงอาจจะต�องพิจารณาว9าจะแก�ไข
ปDญหานี้อย9างไร รวมท้ังปDญหาท่ีเปIนท่ีทราบกันดีอยู9แล�วว9า บริการดาวเทียมของ
ไทยมีผู�ให�บริการจริงๆ เพียงรายเดียว ดังนั้นจะต�องทําอย9างไรจึงจะมีผู�ให�บริการ
เพ่ิมข้ึนได� ซ่ึงอาจจะพิจารณาตามท่ีรายงานระบุ ว9าอาจจะต�องพิจารณาเรื่องการ
ออกใบอนุญาตเพ่ิม หรือจะพิจารณาเรื่อง Landing Right หรือดําเนินการร9วมกัน
ท้ัง ๒ กรณี อย9างไรก็ตาม ในส9วนของเรื่อง Landing Right ต�องขอฝากให�
ตรวจสอบว9าเปIนอํานาจของ กสทช. หรือไม9 เพราะถ�าใช9อาจจะต�องมาพิจารณา 
แต9ถ�าหากเปIนอํานาจของรัฐ อาจจะต�องฝากให�ไปหารือว9าจะมีแนวทางอย9างไร
เพ่ือให�อุปทานสามารถตอบสนองอุปสงค!ได� ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนํา
ประเด็นต9างๆ ตามข�อสังเกตไปดําเนินการต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานข+อมูลการใช+และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม และรายงานข+อมูล 

การเรียกสําเร็จและความคับคั่ง ณ จุดเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ประจําปI 
๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ และปI ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ : ชท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานข�อมูลการใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม และรายงานข�อมูล

การเรียกสําเร็จและความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ประจําป~ 
๒๕๖๑ ไตรมาส ๔ และป~ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อทักท�วงในประเด็นเรื่องการแก�ไขข�อมูลในรายงานซ่ึงยัง

ดําเนินการไม9ครบถ�วนตามท่ีให�ข�อสังเกตไว�ในชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
โดยในส9วนของตัวเลขท่ีผิด ยังไม9ได�แก�ในส9วนของไตรมาส ๑ ป~ ๒๕๖๒ ซ่ึงมีการ
นําตัวเลขของไตรมาสท่ี ๔ ป~ ๒๕๖๐ มาใช� ซ่ึงเปIนข�อมูลท่ีกระโดดข�ามป~ รวมท้ัง 
มีกรณีท่ีให�ไปตรวจสอบในประเด็นรายได�สุทธิจากการเรียกเข�า–ออกข�อความสั้น 
(SMS) ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TUC) ซ่ึงลดลง
อย9างมากจากไตรมาสก9อนหน�า ในขณะท่ีบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
(CAT) ก็มีรายได�เพ่ิมข้ึนมากจากไตรมาสก9อนหน�า สํานักงาน กสทช. จึงควรต�อง
วิเคราะห!ว9าสาเหตุเกิดจากอะไร และเปIนจริงหรือไม9 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการ
รายงานข�อมูลการเรียกสําเร็จและคับค่ังฯ ของ AWN ท่ีนําส9งข�อมูลในลักษณะ
เฉลี่ยรวมโดยไม9แยกผู�ให�บริการท่ีเชื่อมต9อด�วย ซ่ึงแตกต9างจากข�อมูลของ



๙ 

 

ผู�ประกอบการรายอ่ืน ทําให�ตัวเลขไม9สามารถวิเคราะห!ร9วมกับรายอ่ืนได�  
สํานักงาน กสทช. จึงควรแจ�ง AWN ให�นําส9งข�อมูลในลักษณะเดียวกับรายอ่ืน 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําประเด็นต9างๆ ตามข�อสังเกตไปดําเนินการ
ต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการทดสอบการใช+งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให+

เปล่ียนแปลงการใช+งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๗ สถานี) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๗ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข+อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว9างวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามี    
การออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๐๙ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๘๗ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๔ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๘ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า 
จําเปIนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปIนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มา 
เปIนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ  
อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมาย 
ได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปIนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9อ
อายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปDญหา–อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปDญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลอง



๑๐ 

 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มี
การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลา 
ให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การ เป ล่ียนแปลงผู+ อํ านวยการสถานีของ ผู+ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๖ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง จํานวน ๑๖ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง สาธารณะเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง สงวนวงษ! เรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด สงวนวงษ!มอเตอร!  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง แซบ เรดิโอ  โดยบริษัท หนองบัวลําภู บรอดคาสต! จํากัด 

(๙๓.๒๕ MHz)  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง แซบ เรดิโอ  โดยบริษัท หนองบัวลําภู บรอดคาสต! จํากัด 

(๑๐๓.๐๐ MHz) 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ยกกระบัตรเรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ยกกระบัตรเรดิโอ 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง ล�านนาเมืองแพร9 โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ล�านนาเมืองแพร9  
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยสมบูรณ! โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด เรดิโอ โคราช ๗  
๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง เฟรนด!ชิฟ เรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด เรดิโอ โคราช ๗   
๙. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักเมืองไทย โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด เพ่ือนใจเรดิโอ 
๑๐. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรุ9นใหม9 โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด เพ่ือนใจเรดิโอ  
๑๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ท�องถ่ินเมืองคง โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด เมืองคง สัมพันธ!  
๑๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนแหลมสิงห! โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด แหลมสิงห! เรดิโอ  
๑๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง เคซี เรดิโอ โดยบริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จํากัด 
๑๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง จู6กบอกซ! เรดิโอ โดยบริษัท วรรณสัก บิสซิเนส เรดิโอ จํากัด  
๑๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านเฮา โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ศิริธรรมจักร  
๑๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง ทิวไผ9 เรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด แม9บัว–สี กรุ6ป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การ เป ล่ียนแปลงผู+ อํ านวยการสถานีของ ผู+ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง จํานวน ๗ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๑ 

 

๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง “ราชภัฏเรดิโอ” วิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง กรีนเวฟ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด กรีนเวฟโปรดักชั่น กรุ6ป  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง เสรีไทย โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด กรีนเวฟโปรดักชั่น กรุ6ป  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเครือข9ายเพ่ือความม่ันคง จังหวัดมุกดาหาร โดย

ห�างหุ�นส9วนจํากัด กรีนเวฟโปรดักชั่น กรุ6ป 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง กรีนเวฟเรดิโอ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด กรีนเวฟโปรดักชั่น 

กรุ6ป 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเครือข9ายเพ่ือสิ่งแวดล�อม จังหวัดมุกดาหาร โดย

ห�างหุ�นส9วนจํากัด กรีนเวฟโปรดักชั่น กรุ6ป 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนคนรักษ!สุขภาพ โดยกลุ9มคนชมรมผู�สูงอายุ

ตําบลดอนมูล  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๑๓/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 

๒๗๐๗/๒๕๕๘ ระหว�างกรมประชาสัมพันธ� (ผู+ฟKองคดี) กับ กสทช. (ผู+ถูกฟKองคดี) 
: มส.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๑๓/๒๕๕๘ 

หมายเลขแดงท่ี ๒๗๐๗/๒๕๕๘ ระหว9างกรมประชาสัมพันธ! (ผู�ฟ�องคดี) กับ 
กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดี) โดยศาลปกครองกลางได�มีคําพิพากษายกฟ�อง ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การให+ยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือดําเนินการตาม

คําส่ังหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จากบัญชี ๓ 
บัญชีกองทุนบริการโทรคมนาคมอย9างท่ัวถึง เพ่ือจ9ายค9าชดเชยให�ผู�รับใบอนุญาต 
ทดแทน ชดใช� และจ9ายค9าตอบแทนผู�ท่ีได�รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการคืน
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล รวมถึงการ
สนับสนุนการดําเนินการจัดต้ังองค!กรกลางเก่ียวกับการสํารวจความนิยมช9องรายการ
โทรทัศน! ตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ รวมจํานวน 
๕,๓๓๒,๐๒๑,๔๒๖.๔๖ บาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ประเด็นเรื่องการดําเนินการตามคําสั่ง คสช. นี้ 

เปIนอํานาจของเลขาธิการ กสทช. อยู9แล�ว แต9มีประเด็นท่ีอยากฝากคือ จะต�องมี
การ ตีความเรื่ องงวด ท่ีจะยกเว�นหรื องวด ท่ีจะคืนให� ถูกต�องตรงกันกับ
ผู�ประกอบการ เพราะหากไม9ตรงกันก็อาจจะมีการฟ�องร�องดําเนินคดีในอนาคต 
และมีประเด็นข�อสังเกตในส9วนตัวเลขว9าไม9ได�มีเอกสารจริงให�กรรมการรับทราบ 



๑๒ 

 

เพราะตามคําสั่งระบุว9าเปIนจํานวนท่ีเกิดข้ึนจริงตามท่ีตกลงกัน แต9ไม9เกินอัตราท่ี 
กสทช. เห็นชอบ ในส9วนนี้ไม9มีข�อเท็จจริงให�กรรมการพิจารณาว9าเปIนเช9นนั้น
หรือไม9อย9างไร รวมท้ังค9าใช�จ9ายโครงข9าย MUX ซ่ึงไม9ทราบว9าเกิดอะไรข้ึนจึงมี
การเสนอมาแตกต9างกันมากในแต9ละราย อาทิ กองทัพบกมีจํานวน ๒ MUX แต9
เสนอค9าปรับปรุงมาเพียง ๘๕ ล�านบาท ส9วน Thai PBS มี ๑ MUX เสนอมา 
๑๒๐ ล�านบาท ในประเด็นนี้จึงจะต�องมีหลักเกณฑ!ในการพิจารณาตรวจสอบให�
รอบคอบ 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงในประเด็นเรื่องค9าใช�จ9ายการปรับปรุง MUX ว9า 
ตัวเลขตามท่ีเสนอมานั้นเปIนเพียงข�อเสนอของผู�รับใบอนุญาต ซ่ึงจะมีการต้ัง
คณะอนุกรรมการข้ึนมาพิจารณา ส9วนข�อสังเกตในประเด็นอ่ืนๆ ขอรับไป
ดําเนินการต9อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การแจ+งเปล่ียนแปลงผู+อํานวยการสถานีของบริษัท เอสที เซกเมนต� จํากัด 
ช�องรายการ ทีวีบ+านบ+าน (BaanBaan TV) : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด 

ช9องรายการ ทีวีบ�านบ�าน (BaanBaan TV) จากเดิม นายธีรศักด์ิ  อริยะอรชุน 
เปลี่ยนเปIน นายสัญชัย  พาสันเทียะ ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต9วันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : สถิติเรื่องร+องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : กส.  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ต้ังแต9 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จ
โดยเร็ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ทท. มท. คท. ดท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต

หรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



๑๓ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในลักษณะเดิมว9า 
ยังพบกรณีโอเปอเรเตอร!ต้ังสถานีโดยยังไม9ได�รับใบอนุญาต อาจจะต�องหาทาง
แก�ไขอย9างเปIนระบบ เพ่ือไม9ให�เกิดปDญหานี้ หรือเพ่ือลดปDญหานี้ให�น�อยลง 
เนื่องจากสังเกตเห็นว9ามีความถ่ีของปDญหาปรากฏเกือบทุกเดือน ซ่ึงเลขาธิการ 
กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : รายงานผลการประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ และรายงานความคืบหน+าการแลกเปล่ียนข+อมูล 5G ระหว�างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู�เจรจา ระหว�างวันท่ี ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ : ตย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue และรายงานความ

คืบหน�าการแลกเปลี่ยนข�อมูล 5G ระหว9างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ  
คู9เจรจา ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue เม่ือวันท่ี ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานความคืบหน�าเก่ียวกับการกํากับดูแล OTT     
ในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังการเสนอให�ทุกประเทศจัดต้ังศูนย!เชื่อมโยง
และพิสูจน!ตัวตน (Identity Coordination and Verification Center : ICVC) 
และเสนอความเปIนไปได�ในการเชื่อมต9อศูนย!ดังกล9าวระหว9างประเทศ เพ่ือให�
เกิดโครงข9ายของข�อมูลบุคคลท้ังอาเซียน 

๒. รับทราบ (Draft) ASEAN Initiative for Facilitating Sustainable Over–
the–Top (OTT) Ecosystem ท่ีเสนอโดยสํานักงาน กสทช.  

๓. รับทราบรายงานความคืบหน�าการดําเนินการ 5G ในอาเซียนและประเทศ    
คู9เจรจา  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในส9วนความเห็นสํานักงาน กสทช. ท่ีเสนอมา เรื่อง

การผลักดัน ASEAN Initiative ของ OTT Ecosystem รวมท้ังเรื่องคณะทํางาน
เตรียมความพร�อม 5G แต9อาจจะยังไม9ครอบคลุมในตัวเนื้อหาประเด็น ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. ได�นําไปหารือใน Dialogue นั่นคือเรื่องศูนย!เชื่อมโยงและพิสูจน!ตัวตน 
(Identity Coordination and Verification Center : ICVC) เก่ียวกับ OTT ในส9วนนี้
มีข�อสอบถามว9าสํานักงาน กสทช. จะต�องเตรียมดําเนินการหรือไม9 และเปIน
อํานาจของ กสทช. หรือของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ
อาจจะต�องพิจารณาให�ชัดเจน เนื่องจากเปIนเรื่องท่ีจะต�องมีการดําเนินการต9อไป 
ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. ชี้แจงในประเด็นเรื่องศูนย! ICVC ว9า แนวทางท่ีคุยไว�เปIน
การเรียกร�องให� OTT โดยเฉพาะ facebook กับ twitter มาต้ังศูนย!ฯ ในประเทศไทย 
ไม9ใช9 กสทช. ไปดําเนินการเอง 

 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข+อมูล ณ วันท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สําหรับผู�ทดลองท่ีได�รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล ๑ สถานี ระหว9างวันท่ี ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้น ๑๔๒ สถานี ได�แก9  
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๘๔ สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๕๔ สถานี 
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๔ สถานี 

๒. สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว9า 
๑ สถานีข้ึนไปจํานวน ๕๐ นิติบุคคล ๑๕๖ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า 
จําเปIนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปIนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มา 
เปIนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9าง
ไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�
กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปIนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9ออายุ
การใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปDญหา–อุปสรรค และกําหนด
แนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปDญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มี
การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลา 
ให�ชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : การขอรับการสนับสนุนเลขหมายโทรศัพท�ฉุกเฉิน ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก 

เปรม ติณสูลานนท� : จท.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๙ 
ให�แก9มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท! โดยอนุญาตให�ใช�งานระหว9างวันท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ โดยให�ยกเว�นค9าธรรมเนียม 
การพิจารณาคําขอและค9าธรรมเนียมเลขหมาย ตามข�อ ๗๒ ข�อ ๗๓ และ ข�อ ๗๗ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 



๑๕ 

 

และสอดคล�องตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : รายงานความเสียหายของสถานีฐานในการให+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและการ

บรรเทาความเดือดร+อนของประชาชนผู+ใช+บริการในเบ้ืองต+น กรณีเกิดเหตุพายุ
โซนร+อน “โพดุล” : ดท.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานความเสียหายของสถานีฐานในการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

และการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนผู�ใช�บริการในเบ้ืองต�น กรณีเกิดเหตุ
พายุโซนร�อน “โพดุล” ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

ด+านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร+องขอเปล่ียนแปลงข+อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได+รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๕ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช.  กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๕ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จํานวน ๒ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส9ง จํานวน ๑ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส9ง และท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๒ สถานี 
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๕ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๔๖ ลงวันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 



๑๖ 

 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท่ี ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ยื่น
ขอเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส9ง ท่ี ต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส9ง และท่ีต้ัง
สายอากาศ อันเปIนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจ
ก9อให�เกิดช9องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควร
พิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๖๐๒ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า เรื่องการขอ
เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปIนในส9วนของการ
เปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู� มี อํานาจอาจไม9มีประเด็น แต9ในส9วนของการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ การเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส9ง การ
เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส9ง และท่ีต้ังสายอากาศ อาจเปIนเรื่องท่ีไม9
สมควรอนุญาต เนื่องจากเปIนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตเพียงให�ทดลองประกอบกิจการเท9านั้น ซ่ึง
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปIนนโยบายการกํากับ
ดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปIนระยะ
เวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส9วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือ
มีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปDญหา-อุปสรรค และ
กําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปDญหาเรื้อรังในเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห+างหุ+นส�วนจํากัด 

เพ่ิมทรัพย�คูณทวี จํานวน ๒ สถานี : 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 ดังนี้ 



๑๗ 

 

๑. อนุญาตให�ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส9วนจํากัด 
เพ่ิมทรัพย!คูณทวี สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรมสัมพันธ! รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๐๘๙ เปIนระยะเวลา ๑ ป~นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากเอกสาร
หลักฐานประกอบการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ�วนถูกต�อง
ตามท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กําหนด  

๒. เห็นชอบให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส9วนจํากัด เพ่ิมทรัพย!คูณทวี สถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นเสริมสร�างคุณค9าวัฒนธรรม รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๘ ไว�พิจารณา 
เนื่องจากข�อกล9าวอ�างของห�างหุ�นส9วนจํากัดฯ มีเหตุผลท่ีสามารถรับฟDงได� ท้ังนี้ 
ตามมาตรา ๖๖ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยกําหนดให�ห�างหุ�นส9วนจํากัดฯ ดําเนินการ ดังนี้  
๒.๑ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุ

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
๒.๒ ยื่นคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม9และ

เอกสารหลักฐานประกอบการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการให�
ครบถ�วน  

๒.๓ ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือตรวจวัดการแพร9แปลกปลอมของ
สถานี 

อนึ่ง ให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด เพ่ิมทรัพย!คูณทวี ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน  
๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับแจ�งผลการพิจารณาให�ปรับปรุงข�อมูลการเปลี่ยนท่ีต้ัง
สถานีและท่ีต้ังสายอากาศ หากห�างหุ�นส9วนจํากัดฯ ไม9ดําเนินการภายใน
กําหนดดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และ
ให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด ท้ังนี้   
การพิจารณาอนุญาตของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเสริมสร�างคุณค9าวัฒนธรรม 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๘ ให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท9ากับสถานีวิทยุกระจายเสียง 
คลื่นวัฒนธรรมสัมพันธ! รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๐๘๙ ท่ีได�ต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปก9อน เพ่ือให�ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดพร�อมกัน 

๓. เห็นชอบให�ยกเว�นการชําระค9าดําเนินการและเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามข�อ ๒. ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากเปIนการปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 



๑๘ 

 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น ในเรื่องการต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคย
ย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปIนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่อง
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปIนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปIนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต9ออายุการทดลองประกอบ
กิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปIนการเฉพาะว9าต�อง
ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับ
เปIนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปDญหา–อุปสรรค 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปDญหาเรื้อรังในเรื่องการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือ
จํากัดเวลาให�ชัดเจน 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส9วนจํากัด เพ่ิมทรัพย!คูณทวี จํานวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาคําร+องขอขยายระยะเวลาการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ของห+างหุ+นส�วนจํากัด ละอ�อนม�อนหินไหล จํานวน ๒ สถานี 
: ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ละอ9อนม9อนหินไหล จํานวน ๒ สถานี 
ได�แก9 สถานีกลางใจเมือง รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๒๐ และสถานีเวียงพร�าวเรดิโอ 
รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๑๗ เนื่องจากข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
ได�ให�โอกาสแก9ผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ให�สามารถ
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการได�ใหม9 โดยขยายระยะเวลาให�ยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการพร�อมชําระเงินเพ่ิมให�แล�วเสร็จภายในหกเดือนนับต้ังแต9
วันท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงแล�ว จึงไม9อาจขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการได�อีก ประกอบกับพฤติการณ!ท่ีทําให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ละอ9อนม9อนหินไหล มิได�มาดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ
ภายในระยะเวลาท่ีประกาศฯ กําหนด เกิดจากความบกพร9องในการบริหารจัดการ
ทางการเงินของห�างหุ�นส9วนจํากัดฯ จึงมิใช9พฤติการณ!ท่ีจําเปIนอันมิได�เกิดข้ึน



๑๙ 

 

จากความผิดของผู�นั้น ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีอาจขยายระยะเวลาได�ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๖๖ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙   

๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ละอ9อนม9อนหินไหล จํานวน ๒ สถานี ได�แก9 
สถานีกลางใจเมือง รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๒๐ และสถานีเวียงพร�าวเรดิโอ รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๑๗ สิ้นสุดลงนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากมิได�ดําเนินการยื่น
แบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
กําหนด 

๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ละอ9อนม9อนหินไหล จํานวน ๒ สถานี ได�แก9 สถานี 
กลางใจเมือง รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๒๐ และสถานีเวียงพร�าวเรดิโอ รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๑๗ นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง
พร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๒. ทั้งนี้ ให� 
ห�างหุ�นส9วนจํากัด ละอ9อนม9อนหินไหล ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!
ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน9าย จ9าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต9วันท่ี  
ได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมาย
โดยเคร9งครัด 

๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน9าย จ9าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการ
ตามกฎหมายต9อไป และให�รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส9ง
ภาพถ9ายการรื้อถอนสายอากาศ และการทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือทราบต9อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ละอ9อนม9อนหินไหล 
จํานวน ๒ สถานี 



๒๐ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ของห+างหุ+นส�วนจํากัด มะโนบาล มีเดีย กรุgป สถานีวิทยุกระจายเสียงมะโนบาล 
เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงมะโนบาล 

เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ ของห�างหุ�นส9วนจํากัด มะโนบาล มีเดีย กรุ6ป 
โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 
เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ   
ในเรื่องการฝ�าฝ�นออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด�วยเหตุ
อายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับ ตามข�อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�มีหนังสือแจ�งคําสั่ง
เตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด มะโนบาล มีเดีย กรุ6ป สถานีวิทยุกระจายเสียง
มะโนบาล เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และเง่ือนไข
แนบท�ายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ถูกต�องในโอกาสต9อไป 
ท้ังนี้ หากพบกระทําผิดซํ้าอีกจะพิจารณากําหนดมาตรการบังคับในลําดับท่ี
สูงข้ึนต9อไป  

๓. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ 
โทรทัศน! (คส.) ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย กรณีท่ีมีการตรวจพบการฝ�าฝ�น
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมะโนบาล เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําขอต9ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส9วนจํากัด มะโนบาล มีเดีย กรุ6ป 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมะโนบาล เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๑ ภายหลัง
อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๔๖ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการประเภททางธุรกิจท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง และมีประวัติการออกอากาศท่ีขัดต9อเง่ือนไข
การทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ�าฝ�นการออกอากาศในขณะถูกระงับ
การออกอากาศของสถานีด�วยเหตุอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึง
สะท�อนประเด็นปDญหาการกํากับดูแลกลุ9มผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม9สามารถ
ยื่นต9ออายุใบอนุญาตก9อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแล
ด�วยความเฉียบขาด ไม9ต9อใบอนุญาตให�อีกเพ่ือให�สามารถบรรลุเป�าหมาย
ตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติมกําหนดได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๖๐๓ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปIนจะต�อง
มีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปIนระยะเวลานานพอสมควร 
โดยมีการต9ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปIน
มาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส9วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มีความกระชับและ
ชัดเจน เพ่ือให�ตอบสนองต9อเป�าหมายตามเจตนารมณ!ของกฎหมายองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
ทางธุรกิจ ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู9การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย9าง
ถูกต�องเหมาะสมต9อไป และในกรณีท่ีมีการกระทําฝ�าฝ�นกฎหมายและเง่ือนไข
การอนุญาตดังเช9นกรณีนี้ก็ไม9ควรมีการผ9อนปรนใดๆ ให�” 

 



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู+ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๔ สถานี) (ข+อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ! และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๔ สถานี) โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ป~ นับต้ังแต9
วันท่ี กสทช. มีมติ ดังนี้ 
๑. กลุ9มคนคนลูกทุ9ง สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนลูกทุ9ง รหัสสถานี 

๐๒๕๔๐๐๙๕ คลื่นความถ่ี ๙๔.๕๐ MHz 
๒. กลุ9มคนคริสเตียนอุดรธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงคริสเตียนอุดรธานี รหัส

สถานี ๐๖๕๒๐๐๓๖ คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๐๐ MHz 
๓. บริษัท เอทีพี ๙๓.๒๕ เรดิโอ เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง

เจ�าพระยาสุรศักด์ิเรดิโอ รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๗๕ คลื่นความถ่ี ๙๔.๒๕ MHz 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ! สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภัฎเพชรบูรณ! รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๖๑๔ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz 
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๔ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๔๖ ลงวันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการประเภททางธุรกิจท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปDญหาการ
กํากับดูแลกลุ9มผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม9สามารถยื่นต9ออายุใบอนุญาตก9อน
วันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม9ต9อ
ใบอนุญาตให�อีกเพ่ือให�สามารถบรรลุเป�าหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 



๒๓ 

 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๖๐๔ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปIนจะต�อง
มีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปIนระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต9ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเปIนมาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส9วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล 
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มีความ
กระชับและชัดเจน เพ่ือให�ตอบสนองต9อเป�าหมายตามเจตนารมณ!ของ
กฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจ ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู9การจัดสรร
คลื่นความถ่ีอย9างถูกต�องเหมาะสมต9อไป ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราว
ไปเรื่อยๆ แม�แต9ในรายท่ีมีการดําเนินการต9ออายุไม9เปIนไปตามหลักเกณฑ!และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดดังเช9นกรณีเหล9านี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห+างหุ+นส�วนจํากัด 

ภูตะวันแดง สถานีคนรักประชาธิปไตย รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๗๘ กรณีพบประวัติ
การออกอากาศขัดต�อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ : 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 ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแก9สถานีคนรักประชาธิปไตย 

รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๗๘ ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ภูตะวันแดง โดยให�มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 
เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ  

 
 
 
 



๒๔ 

 

๒. เห็นชอบให�มีหนังสือกําชับให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ภูตะวันแดง สถานีคนรัก
ประชาธิปไตย รหัสสถานี ๐๗๕๔๐๐๗๘ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และเง่ือนไข
แนบท�ายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ถูกต�องในโอกาส
ต9อไป ท้ังนี้ หากพบกระทําผิดซํ้าอีกจะพิจารณากําหนดมาตรการบังคับใน
ลําดับท่ีสูงข้ึนต9อไป 

ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น ในเรื่องการต9ออายุ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคย
ย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปIนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่อง
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปIนเพียงมาตรการ
ชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปIนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต9ออายุการทดลองประกอบ
กิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปIนการเฉพาะว9าต�อง
ทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับ
เปIนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มี
ความกระชับและชัดเจน เพ่ือให�ตอบสนองต9อเป�าหมายตามเจตนารมณ!ของ
กฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจ ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู9การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย9าง
ถูกต�องเหมาะสมต9อไป ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ ยิ่งในกรณีท่ี
มีการดําเนินการขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช9นกรณีนี้ ยิ่งควรท่ี
จะต�องกําหนดมาตรการท่ีเข�มงวดข้ึน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ภูตะวันแดง สถานีคนรักประชาธิปไตย รหัสสถานี 
๐๗๕๔๐๐๗๘ กรณีพบประวัติการออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบ
กิจการ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : พิจารณาอุทธรณ�ขอต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห+างหุ+นส�วนจํากัด 
ธนณัณญ�วานิช สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท+องถ่ินไทยแม�แจ�ม รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๐๒ : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยกอุทธรณ!ขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัด 

ธนณัณญ!วานิช สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินไทยแม9แจ9ม รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๐๒ เนื่องจากข�อกล9าวอ�างของห�างหุ�นส9วนจํากัด ธนณัณญ!วานิช ไม9มีเหตุ
ให�สามารถรับฟDงได� ตามมาตรา ๔๖ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินไทยแม9แจ9ม รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๐๒ สิ้นสุดลงนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินไทยแม9แจ9ม รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๐๒ นับแต9
วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุด
สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ ท้ังนี้ ให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ธนณัณญ!วานิช 
ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลาย
หรือจําหน9าย จ9าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมี
สิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี 
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต9วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง 

๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
(คส.) และสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ 
การทําลายเครื่องส9งวิทยุกระจายเสียง หรือการจําหน9าย จ9าย โอนเครื่องวิทยุ 
กระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการตาม
กฎหมายต9อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง พิจารณาอุทธรณ!ขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ห�างหุ�นส9วนจํากัด ธนณัณญ!วานิช สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท�องถ่ินไทยแม9แจ9ม 
รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๐๒ 



๒๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การพิจารณาเกณฑ�ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู+ประกอบกิจการ

กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความพร+อม และสนับสนุนผู+ประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบต9อเกณฑ!การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู�ประกอบ

กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ และแผนการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของผู�ประกอบกิจการ (รอบการสนับสนุน : วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) รวมท้ังแบบฟอร!มท่ีเก่ียวข�อง ตามเอกสารแนบ  

๒. เห็นชอบในหลักการการแต9งต้ังและมอบหมายให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีดําเนินการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การส9งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อมและ
สนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท้ังนี้ ให�สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!ดําเนินการจัดทําร9างประกาศ 
กสทช. ตามหลักการดังกล9าว แล�วนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การพิจารณาเกณฑ!ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ  
ผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การส9งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให+บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ JKN DRAMAX 
: ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด ช9องรายการ JKN DRAMAX โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ป~
นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
 
  



๒๗ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ 
JKN DRAMAX 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให+มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ี

ไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ธรรมะบันดาลใจ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9มูลนิธิธรรมะ
บันดาลใจ ช9องรายการธรรมะบันดาลใจ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ป~นับแต9
วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�มูลนิธิธรรมะบันดาลใจ ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการธรรมะ
บันดาลใจ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให+ห+างหุ+นส�วนจํากัด ด�านช+าง เน็ทเวิอร�ค ประกอบกิจการเพ่ือ

ให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ DCTV 
: ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ด9านช�าง เน็ทเวิอร!ค ช9องรายการ DCTV โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ป~นับแต9
วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ด9านช�าง เน็ทเวิอร!ค 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ DCTV 

 



๒๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให+บริษัท มาย เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ
โทรทัศน� ท่ีไม�ใช+ค ล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณี ย่ืนขอครั้ งแรก        
ช�องรายการ ข�าวMynews : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท มาย เคเบ้ิล 
ทีวี จํากัด ช9องรายการ ข9าวMynews โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ป~นับแต9
วันท่ี กสทช. มีมติ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มาย เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
ช9องรายการ ข9าวMynews 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให+บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีย่ืนขอครั้งแรก 
ช�องรายการ Arirang channel : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ซุปเปอร! 
บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ช9องรายการ Arirang channel โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๑ ป~นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณียื่นขอครั้งแรก ช9องรายการ Arirang channel 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให+บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
ANIPLUS channel : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ซุปเปอร! 
บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด ช9องรายการ ANIPLUS channel โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๒ ป~นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
  

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช9องรายการ ANIPLUS channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ

โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ของบริษัท สยามอินเตอร� มัลติมีเดีย 
จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ SMM TV : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท สยามอินเตอร! มัลติมีเดีย 
จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ SMM TV ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0072–57 
ต้ังแต9วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เปIนต�นไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
บริษัท สยามอินเตอร! มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และนําเงินส9งเข�ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พร�อมท้ังแจ�งผลการดําเนินการมายัง
สํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
สยามอินเตอร! มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ SMM TV 

 



๓๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+ 
บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุgป จํากัด 
จํานวน ๖ ช�องรายการ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให� 
บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 
จํานวน ๖ ช9องรายการ ต้ังแต9วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เปIนต�นไป ดังนี้ 
๑. ช9องรายการ BEIN SPORT ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0818–56 
๒. ช9องรายการ beIN Sports 2HD ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0022–59 
๓. ช9องรายการ beIN Sports 3 HD ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0023–59 
๔. ช9องรายการ beIN Sports 4 HD ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0024–59 
๕. ช9องรายการ beIN Sports 5 ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0057–59 
๖. ช9องรายการ beIN Sports 6 ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0058–59  
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด เพ่ือให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
และนําเงินส9งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พร�อมท้ังแจ�งผล
การดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู 
วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด จํานวน ๖ ช9องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ

โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ของบริษัท เจน ซี จํากัด ช�องรายการ เจน ซี 
: ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!      
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท เจน ซี จํากัด 
ช9องรายการ เจน ซี ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0320–56 ต้ังแต9วันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๒ เปIนต�นไป ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เจน ซี จํากัด ดําเนินการ
เก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
และนําเงินส9งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พร�อมท้ังแจ�งผล
การดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 



๓๑ 

 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท เจน ซี 
จํากัด ช9องรายการ เจน ซี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ระดับท+องถ่ิน ของบริษัท 
เค.พี ปลวกแดงเคเบ้ิล จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท เค.พี ปลวกแดงเคเบ้ิล จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน เลขท่ีใบอนุญาต B1–N21133–
0002–55 นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เค.พี ปลวกแดงเคเบ้ิล จํากัด 
เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! รวมท้ังดําเนินการนําส9งเงินรายป~เข�ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
ของบริษัท เค.พี ปลวกแดงเคเบ้ิล จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ระดับท+องถ่ิน ของบริษัท 
สงขลา ดิจิตอล เคเบิล ที.วี. จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 
 



๓๒ 

 

๑. อนุญาตให�บริษัท สงขลา ดิจิตอล เคเบิล ที.วี. จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน เลขท่ีใบอนุญาต B1–N21133–
0169–56 นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท สงขลา ดิจิตอล เคเบิล ที.วี. 
จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! รวมท้ังดําเนินการนําส9งเงินรายป~เข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
ของบริษัท สงขลา ดิจิตอล เคเบิล ที.วี. จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง 

และโทรทัศน� : มส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง

และบังคับใช�กฎหมายด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยให�
นายดําริห!  สุตเตมีย! พ�นจากการเปIนประธานอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง
และบังคับใช�กฎหมายด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และ
แต9งต้ังให�นายณัฐจักร ปDทมสิงห! ณ อยุธยา เปIนประธานแทน ซ่ึงเปIนการใช�
อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต9งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับ  
ใช�กฎหมายด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  

๒. รับทราบการลาออกจากการเปIนอนุกรรมการส9งเสริมและกํากับการแข9งขัน
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ของนายอนุรุทธ!  นาคาลัย ท้ังนี้ 
ให�นายอนุรุทธ!  นาคาลัย พ�นจากการเปIนอนุกรรมการ โดยมีผลต้ังแต9วันท่ี ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เปIนต�นไป  

 



๓๓ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล : ทส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบข�อมูลการเปลี่ยนแปลงความถ่ีวิทยุสําหรับการออกอากาศของสถานีหลัก

และสถานีเสริม ตามผลการวิเคราะห!คํานวณของท่ีปรึกษาภายใต�โครงการ
ศึกษาและวิเคราะห!คํานวณ เพ่ือจัดทําแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ท่ีรองรับย9านความถ่ี ๔๗๐ – ๖๙๔ เมกะเฮิรตซ!  

๒. เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และให�นําร9างประกาศ กสทช. ดังกล9าวไป
จัดรับฟDงความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให�เปIนไปตามมาตรา ๒๘ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ท้ังนี้ โดยกําหนดให�
มีระยะเวลาในการรับฟDงความคิดเห็น ๑๕ วัน เนื่องจากเปIนกรณีท่ีมีความ
จําเปIนเร9งด9วน และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ร+องเรียนกรณีขอให+สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบระดับความดังของเสียงของ

โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี ๒๘๓/๒๕๕๙) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบระดับ
ความดังของเสียงของโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี ๒๘๓/๒๕๕๙) 
เนื่องจากสํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการตรวจสอบแล�วไม9พบว9ามีระดับความดัง
ของเสียงเกินกว9าท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียน
เพ่ือทราบผลการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

 
 



๓๔ 

 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
ระดับความดังของเสียงของโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี  
๒๘๓/๒๕๕๙) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบระดับความดังของเสียงของโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(เลขท่ี ๒๘๓/๒๕๕๙) ต้ังแต9เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มีการร�องเรียนเข�ามา แต9
สํานักงาน กสทช. อาจจะดําเนินการไม9ทันสถานการณ!ทําให�ตรวจสอบได�
เฉพาะของป~ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ซ่ึงปรากฏว9าไม9มีปDญหา อย9างไรก็ตามหาก
เปIนไปตามประกาศฯ จะต�องดําเนินการตรวจสอบหลักฐาน / สอบสวน
ข�อเท็จจริงภายใน ๖๐ วัน จึงฝากสํานักงาน กสทช. ว9า อย9าปล9อยให�มีความ
ล9าช�าจนวัสดุบันทึกเสียงไม9มี ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว9าจะขอรับข�อสังเกต
ไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ร+องเรียนกรณีขอให+บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุgป จํากัด ช้ีแจงการเรียกเก็บค�าติดตั้ง

หรือค�ามัดจําอุปกรณ�กล�อง True Visions (เลขท่ี ๙/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ชี้แจง
การเรียกเก็บค9าติดต้ังหรือค9ามัดจําอุปกรณ!กล9อง True Visions (เลขท่ี ๙/๒๕๖๒) 
เนื่องจากบริษัทฯ ได�ดําเนินการตามข�อร�องเรียนแล�ว ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว9า หากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับ
บริษัทฯ หรือกรณีเรียกร�องค9าชดเชยความเสียหายซ่ึงไม9อยู9ในอํานาจของ กสทช. 
ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่องดังกล9าวเข�าสู9การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต9อไป หรือผู�ร�องเรียน
อาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�องค9าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 
ชี้แจงการเรียกเก็บค9าติดต้ังหรือค9ามัดจําอุปกรณ!กล9อง True Visions (เลขท่ี 
๙/๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในส9วนความเห็นของสํานักงาน กสทช. มีการ
ระบุว9าบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ไม9ได�ดําเนินการให�เปIนไปตามข�อ ๒๕ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาในการให�บริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงในข�อเท็จจริงเรื่องยุติเนื่องจากบริษัทฯ ได�
แก�ไขแล�ว แต9ควรจะต�องมีหนังสือแจ�งเตือนให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามข�อ ๒๕ ของ
ประกาศดังกล9าวโดยเคร9งครัดต9อไป 



๓๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด กลอรี่ มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง Green Generations 

คล่ืนความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดสุราษฎร�ธานี โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ี
เข+าข�ายการกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต9อห�างหุ�นส9วนจํากัด กลอรี่ มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง Green Generations 
คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!ดีบรัช (สืบค�นจากฐานข�อมูลไม9พบ เลขสารบบอาหาร) 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด กลอรี่ 
มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง Green Generations คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz 
จังหวัดสุราษฎร!ธานี ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปIนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณี ห�างหุ�นส9วนจํากัด กลอรี่ มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง 
Green Generations คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด แก+วมุกดารุ�งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง เอ็มดีสเตช่ัน 
คล่ืนความถ่ี ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข+าข�าย
การกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต9อห�างหุ�นส9วนจํากัด แก�วมุกดารุ9งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง เอ็มดี สเตชั่น 
คลื่นความถ่ี ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารวีลูทีน (ไม9พบเลขสารบบอาหาร) หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด    
แก�วมุกดารุ9งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง เอ็มดีสเตชั่น คลื่นความถ่ี ๙๗.๒๕ MHz 
จังหวัดศรีสะเกษ ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปIนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด แก�วมุกดารุ9งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เอ็มดีสเตชั่น คลื่นความถ่ี ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด แก+วมุกดารุ�งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง คําแพงเรดิโอ 
คล่ืนความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข+าข�าย
การกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
: บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต9อห�างหุ�นส9วนจํากัด แก�วมุกดารุ9งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง คําแพงเรดิโอ 
คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!กาแฟสําเร็จรูปผสม ชนิดผง ตราวันแมน เลขสารบบอาหาร 
๑๒–๒–๐๔๖๖๑–๒–๐๐๐๑ และผลิตภัณฑ!ยาน้ําว9านชักมดลูก กาโน9 เลขทะเบียนยา 
G ๓๔๙/๖๑ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการ
จูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือ  สินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที
ท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร  
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด 
แก�วมุกดารุ9งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง คําแพงเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz 
จังหวัดศรีสะเกษ ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปIนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด แก�วมุกดารุ9งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง 
คําแพงเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 



๓๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : กรณีบริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ ๒ โฆษณาผลิตภัณฑ�
เครื่องสําอางท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต9อ
บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ ๒ ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!มาจีค ยูธฟูล เรเดียนซ! ไนท!ครีม หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด 
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน)   
ช9องรายการ ๒ ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเปIนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง กรณีบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ ๒ โฆษณา
ผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : กรณีบริษัท สปริง 26 จํากัด ช�องรายการ SPRING 26 (เดิมช่ือบริษัท แบงคอก 

บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด ช�องรายการ NOW) โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ี
เข+าข�ายการกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 



๓๙ 

 

๑. กรณีการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีผิดกฎหมาย 
กรณีออกอากาศก9อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง โดยมอบหมายให�สํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือขอความร9วมมือบริษัท สปริง 26 จํากัด ช9องรายการ SPRING 26 
(เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช9องรายการ NOW) ให�ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และใช�ความระมัดระวังในการออกอากาศโฆษณาสินค�าหรือบริการ
มิให�ขัดต9อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ! และมติท่ีประชุม กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง 
ท้ังนี้ หากบริษัท สปริง 26 จํากัด ช9องรายการ SPRING 26 ยังคงฝ�าฝ�นหรือ 
ไม9ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง กสทช. จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๗ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
และข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณามีคําสั่ง
กําหนดโทษทางปกครองต9อไป  

๒. กรณีการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีผิดกฎหมาย 
ภายหลังได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต9อบริษัท สปริง 26 จํากัด ช9องรายการ SPRING 26 
ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เครื่องสําอาง ไตรลาจิน9า (TRYLAGINA)  อัลทีเมท คอลลาเจน เซรั่ม (ULTIMATE 
COLLAGEN SERUM) หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปIนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง   
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIน
ความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท สปริง 26 จํากัด ช9องรายการ 
SPRING 26 ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปIนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
 
 
 



๔๐ 

 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า กรณีตามมติข�อ ๑. ไม9ควรดําเนินการ
ด�วยการขอความร9วมมือ แต9ควรมีคําสั่งเตือนทางปกครองโดยไม9กําหนด
ค9าปรับ เนื่องจากถึงอย9างไรก็เปIนการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย เพียงแต9เกิดข้ึน
ก9อนได�รับคําสั่ ง เ ตือนทางปกครอง ท้ังนี้  ขอฝากให�สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบบรรทัดฐานการดําเนินการในกรณีลักษณะเดียวกันท่ีเกิดก9อนหน�านี้ 
ว9าท่ีประชุมได�มีมติไว�ในลักษณะใด เปIนการมีหนังสือขอความร9วมมือหรือมี
หนังสือแจ�งเตือนโดยไม9กําหนดค9าปรับ เพ่ือไม9ให�เกิดความลักลั่นหรือเปIนการ
เลือกปฏิบัติ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง กรณีบริษัท สปริง 26 จํากัด ช9องรายการ SPRING 26 
(เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช9องรายการ NOW) 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การดําเนินคดีต�อบริษัท พีซ เทเลวิช่ัน จํากัด กรณีเพิกเฉยไม�ปฏิบัติตามคําส่ัง

ของพนักงานเจ+าหน+าท่ี ตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) แห�งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ : ผส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมาย กรณีบริษัท พีซ เทเลวิชั่น 

จํากัด เพิกเฉยไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ตามมาตรา ๕๓ (๑) 
และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปIนความผิดตามมาตรา ๗๑ แห9งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

๒. มอบอํานาจให�เลขาธิการ กสทช. โดยสามารถมอบอํานาจช9วงให�พนักงาน
เจ�าหน�าท่ีในสํานักท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการร�องทุกข!กล9าวโทษเพ่ือดําเนินคดีต9อ
พนักงานสอบสวน 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตฝากให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็น
ข�อกฎหมายตามมาตรา ๗๑ ให�ชัดเจนว9า ประเด็นข�อบัญญัติท่ีว9า “ผู�ใดขัดขวาง
หรือไม�อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี...” นั้น หากเปIนการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) คือเรียก
หรือมีหนังสือเรียก การเพิกเฉยไม9มาตามเรียกจะถือว9าเปIนการขัดขวางหรือไม9
อํานวยความสะดวกได�หรือไม9 เพราะการเรียกหรือออกหนังสือเรียกก็ยังคง
ดําเนินการไปได�โดยไม9ได�มีการขัดขวางหรือไม9อํานวยความสะดวกแต9อย9างใด 
ท้ังนี้ หากตรวจสอบชัดเจนแล�วว9าเข�าข9ายก็เห็นควรดําเนินการตามมติได� 
 



๔๑ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การดําเนินคดีต9อบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด กรณีเพิกเฉยไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ี ตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) แห9งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

บริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา คล่ืนความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดนครปฐม 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม�เป}นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�มูลนิธิ
ศูนย!พิทักษ!พระพุทธศาสนา ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz 
จังหวัดนครปฐม ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงและปฏิบัติ
ให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย9างเคร9งครัดต9อไป หากมูลนิธิศูนย!พิทักษ!
พระพุทธศาสนาฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการมีคําสั่ง
พักใช�ใบอนุญาตเปIนเวลา ๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ เนื่องจากการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา คลื่นความถ่ี 
๘๘.๒๕ MHz จังหวัดนครปฐม ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เม่ือวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหารายการเปIนการโฆษณาหารายได�และเปIนการโฆษณา
เกินกว9าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึงไม9เปIนไปตาม
เง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ และขัดต9อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz 
จังหวัดนครปฐม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม9เปIนไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 
 



๔๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : ข+อร+องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
คนบ+านแวง คล่ืนความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดร+อยเอ็ด (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม�เป}นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ�านแวง คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัด
ร�อยเอ็ด ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เปIนระยะเวลา ๓๐ วันนับแต9วันท่ี
ได�รับคําสั่ง หากฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. จะใช�มาตรการทางปกครอง
ท่ีสูงข้ึนต9อไป เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ�านแวง คลื่นความถ่ี FM 
๙๑.๗๕ MHz จังหวัดร�อยเอ็ด ได�ออกอากาศโฆษณาหารายได�และเปIนการโฆษณา
เกินกว9าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึงไม9เปIนไปตาม
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต9อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. กําหนดเง่ือนไขให�การมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาต
ตามข�อ ๑. มีผลบังคับในช9วงระยะเวลาท่ีสมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ!จักรชัย
เพ่ือความม่ันคง ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
คนบ�านแวง คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดร�อยเอ็ด มีสถานะเปIนผู�ได�รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีสามารถออกอากาศได�   
อันจะทําให�คําสั่งดังกล9าวบรรลุวัตถุประสงค!ของกฎหมาย ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๙ 
แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ�านแวง คลื่นความถ่ี FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดร�อยเอ็ด 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม9เปIนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 



๔๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : พิจารณาสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห+างหุ+นส�วนจํากัด 
ออนซอนอีสาน กรุgป กรณีเป}นห+างหุ+นส�วนร+าง : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ

เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และให�ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  ซ่ึงใช�ในการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ออนซอนอีสาน กรุ6ป 
สถานีวิทยุกระจายเสียงออนซอนอีสาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๔๓ โดยให�มีผล
นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากมีสถานะเปIนห�างหุ�นส9วนร�าง 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งต9อห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ออนซอนอีสาน กรุ6ป สถานีวิทยุกระจายเสียงออนซอนอีสาน รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๔๔๓ ให�ยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงโดยทันที นับแต9วันท่ี
ได�รับแจ�งผลการพิจารณา ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด ออนซอนอีสาน กรุ6ป 
ฝ�าฝ�น จะถือเปIนการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดย
ไม9ได�รับอนุญาต ซ่ึงเปIนความผิดตามมาตรา ๖๖ แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. เห็นชอบให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ออนซอนอีสาน กรุ6ป ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศ 
และอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลาย หรือจําหน9าย จ9าย โอน เครื่อง
วิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช� ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับแจ�งผลการพิจารณา 
หากฝ�าฝ�นสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร9งครัด 

๔. เห็นชอบไม9รับคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ออนซอนอีสาน กรุ6ป สถานีวิทยุกระจายเสียงออนซอนอีสาน รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๔๔๓ เนื่องจากห�างหุ�นส9วนจํากัด ออนซอนอีสาน กรุ6ป มีสถานะเปIน
ห�างหุ�นส9วนร�าง ส9งผลให�ขาดคุณสมบัติการเปIนผู�ทดลองประกอบกิจการ   
ตามภาคผนวก ค ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ออนซอน
อีสาน กรุ6ป สามารถยื่นหนังสือต9อสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอคืนเงินค9าดําเนินการ
พิจารณาการทดลองประกอบกิจการเม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได� 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง พิจารณาสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส9วนจํากัด ออนซอนอีสาน กรุ6ป กรณีเปIนห�างหุ�นส9วนร�าง 

 



๔๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : การพิจารณาขยายระยะเวลาการย่ืนคําขอรับทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของกลุ�มคนเพชรเมืองราช สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรเมืองราช 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๙ : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของกลุ9มคนเพชรเมืองราช สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรเมืองราช 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๙ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดให�กลุ9มคนเพชรเมืองราช สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพชรเมืองราช ดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ 
และเอกสารประกอบการพิจารณา รวมท้ังชําระค9าดําเนินการตลอดจนเงินเพ่ิมใน
อัตราสูงสุดตามท่ีกําหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ให�กลุ9มคนเพชรเมืองราช สถานีวิทยุกระจายเสียงเพชรเมืองราช 
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง หากฝ�าฝ�น   
จะถือว9าไม9ประสงค!จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และให�สิทธิในการยื่น
คําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด  
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง การพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ9มคนเพชรเมืองราช สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพชรเมืองราช รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๙ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตกรณีท่ีมีการยื่นคําขอภายหลังจากสิ้นสุด
ใบอนุญาต รวม ๒ ประเด็น ได�แก9 ๑) ถ�ามีกรณีเหล9านี้เกิดข้ึน สํานักงาน กสทช. 
จะต�องตรวจสอบก9อนว9าระหว9างนั้นมีการออกอากาศท้ังท่ีไม9มีสิทธิหรือไม9 
และ ๒) กรณีนี้เปIนกรณีท่ีผู�ประกอบกิจการยื่นคําขอและสํานักงาน กสทช. 
ส9งคืน เนื่องจากมีปDญหาว9าการต้ังสถานียังไม9ได�ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม ซ่ึงในอนาคตควรต�องกําหนดว9าจะไม9มีกรณีลักษณะดังกล9าวอีกแล�ว 
เนื่องจากการไม9ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเหตุท่ีไม9รู�อาจอ�างได�เฉพาะในช9วง
เปลี่ยนผ9านเท9านั้น แต9ไม9ควรอ�างเม่ือระยะเวลาผ9านไปนานแล�ว รวมถึงไม9ควร



๔๕ 

 

ให�มีการอ�างในกรณีอ่ืนๆ ซํ้าอีก โดยสํานักงาน กสทช. จะต�องไม9รับคําขอ ก็คือ
ไม9อนุญาตนั่นเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : การขยายระยะเวลาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตาม

ประกาศ กสทช. ว�าด+วยหลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของกลุ�มคนรักษ�สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือสุขภาพ
ประชาชน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๖๐ : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

ประกอบกิจการของกลุ9มคนรักษ!สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือสุขภาพ
ประชาชน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๖๐ ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห9งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกําหนดให�กลุ9มคน
รักษ!สุขภาพ ดําเนินการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ พร�อมชําระค9า
ดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายใน ๓๐ วันนับแต9ได�รับ
แจ�งผลการพิจารณา และยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือทําการวัดการ
แพร9แปลกปลอมของสถานีตามกระบวนการท่ีกําหนดในมติ กสทช. ครั้งท่ี 
๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ หากฝ�าฝ�นไม9ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว9าไม9ประสงค!จะขอทดลองประกอบกิจการ
อีกต9อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด  
อนึ่ง การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการนั้น ให�กลุ9มคนรักษ!สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือสุขภาพประชาชน 
ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 



๔๖ 

 

๒. ให�ยกเว�นการชําระค9าดําเนินการและเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๑. เนื่องจากมีการชําระเงินดังกล9าวไว�โดยครบถ�วน
ในคราวก9อนแล�ว 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว9าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ9มคนรักษ!สุขภาพ สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพ่ือสุขภาพประชาชน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๖๐ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเช9นเดียวกับระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ ว9ากรณีท่ีมี
การยื่นคําขอภายหลังจากสิ้นสุดใบอนุญาต สิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. จะต�อง
ดําเนินการก็คือ ๑) จะต�องตรวจสอบก9อนว9าระหว9างนั้นมีการออกอากาศท้ังท่ี
ไม9มีสิทธิหรือไม9 ๒) ในอนาคตควรต�องกําหนดว9าจะไม9มีกรณีลักษณะดังกล9าว
อีกแล�ว เนื่องจากการไม9ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเหตุท่ีไม9รู�อาจอ�างได�เฉพาะ
ในช9วงเปลี่ยนผ9านเท9านั้น แต9ไม9ควรอ�างเม่ือระยะเวลาผ9านไปนานแล�ว รวมถึง
ไม9ควรให�มีการอ�างในกรณีอ่ืนๆ ซํ้าอีก โดยสํานักงาน กสทช. จะต�องไม9รับคําขอ 
ก็คือไม9อนุญาตนั่นเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด ไฮไซต� เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮไซต� เรดิโอ 

คล่ืนความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ก�อนได+รับคําส่ังเตือนทางปกครอง : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด ไฮไซต! เรดิโอ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮไซต! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ก9อนได�รับคําสั่งเตือนทาง
ปกครอง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือขอความร9วมมือห�างหุ�นส9วนจํากัด ไฮไซต! เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไฮไซต! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เนื่องจากมีการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร BGM eye care soft gel 
เลขสารบบอาหาร ๑๐–๓–๓๘๘๕๙–๑–๐๐๐๔ ชื่อท่ีได�รับอนุญาต บีจีเอ็ม II 
(ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารชนิดแคปซูลนิ่ม) BGM II (SOFTGEL DIETARY SUPLEMENT 
PRODUCT) ซ่ึงเปIนการโฆษณาท่ีมีลักษณะเปIนการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! แต9เนื่องจากการกระทํา



๔๗ 

 

ดังกล9าวเปIนความผิดท่ีเกิดก9อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง จึงไม9เข�าลักษณะ
ของการกระทําท่ีผ9าฝ�นคําสั่งของ กสทช. 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเช9นเดียวกับระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ ว9า กรณีนี้
ไม9ควรดําเนินการด�วยการขอความร9วมมือ แต9ควรมีคําสั่งเตือนทางปกครองโดย 
ไม9กําหนดค9าปรับ เนื่องจากถึงอย9างไรก็เปIนการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย เพียงแต9เกิดข้ึน
ก9อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง ท้ังนี้ ขอฝากให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบ
บรรทัดฐานการดําเนินการในกรณีลักษณะเดียวกันท่ีเกิดก9อนหน�านี้ ว9าท่ีประชุม
ได�มีมติไว�ในลักษณะใด เปIนการมีหนังสือขอความร9วมมือหรือมีหนังสือแจ�งเตือน
โดยไม9กําหนดค9าปรับ เพ่ือไม9ให�เกิดความลักลั่นหรือเปIนการเลือกปฏิบัติ 
     

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด ไฮไซต! เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไฮไซต! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ก9อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด อัครินทร� มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง นครยางเรดิโอ 

คล่ืนความถ่ี ๙๙.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ี   
เข+าข�ายการกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต9อห�างหุ�นส9วนจํากัด อัครินทร! มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง นครยางเรดิโอ  
คลื่นความถ่ี ๙๙.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารเครื่องด่ืมน้ําเบอร!รี่รวม ๒๕% จากน้ําเบอร!รี่รวม
เข�มข�นผสมสมุนไพรรวม (ตรา บัดด้ีเบอร!รี่) เลขสารบบอาหาร ๗๔–๒–๐๓๗๕๙–
๒–๐๐๐๗ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูง
ใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดย
ทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด 



๔๘ 

 

อัครินทร! มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง นครยางเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๙.๕๐ MHz 
จังหวัดศรีสะเกษ ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปIนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด อัครินทร! มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง   
นครยางเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๙.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด น+อมเกล+าเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยน+อมเกล+า 

คล่ืนความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ี 
เข+าข�ายการกระทําท่ีเป}นการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต9อ   
ห�างหุ�นส9วนจํากัด น�อมเกล�าเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยน�อมเกล�า     
คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ให�ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารวีลูทีน (ไม9พบเลขสารบบอาหาร) หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด 
น�อมเกล�าเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยน�อมเกล�า คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz 
จังหวัดศรีสะเกษ ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครอง เปIนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 



๔๙ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด น�อมเกล�าเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไทยน�อมเกล�า คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด+านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ข+อเสนอการใช+โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด เพ่ือให�
บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาต
ท่ีขอใช�โครงข9ายโทรคมนาคมต9อไปได� ท้ังนี้ ให�บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด 
ดําเนินการเปHดเผยข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมเปIนการท่ัวไปผ9านทาง
เว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน 
กสทช. ท้ังนี้ ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และ
เชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทีซี 
บรอดคาสต้ิง จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อเสนอการใช�โครงข9ายฯ ควรจะต�องรวมถึง
สิ่งอํานวยความสะดวก แต9กรณีนี้เม่ือทักท�วงไป บริษัทฯ ก็แจ�งมาว9าบริษัทฯ 
ไม9มีสิ่งอํานวยความสะดวก เพราะตัวอาคารสถานี ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ่ืนๆ 
ไม9ใช9ทรัพย!สินบริษัทฯ แต9เปIนการเช9า ถ�าหากไม9ปรับปรุงประกาศฯ ให�รัดกุม 
ต9อไปทุกบริษัทจะใช�แนวทางแยกการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย!สินต9างๆ  ให�
เปIนอีกนิติบุคคลหนึ่ง แล�วระบุว9าข�อเสนอการใช�โครงข9ายไม9รวมถึงสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดังนั้นจึงขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ไปปรับปรุงแก�ไขประกาศฯ 
ให�สอดคล�องกับสภาพจริงของตลาด ท้ังสภาพในปDจจุบันและแนวโน�มท่ีจะเปIน
ในอนาคต ท้ังนี้ โดยหลักแล�วถ�าบริษัทฯ ใช�ได� ผู�อ่ืนท่ีมาขอใช�และเชื่อมต9อ
โครงข9ายก็ต�องใช�ได�เช9นเดียวกันบนสิทธิของบริษัทฯ  

 



๕๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สัญญาการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ.พระนครเหนือ - สฟ.ราชบุรี๒ 
ระหว�างการไฟฟKาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) : ชท.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.พระนครเหนือ – สฟ.ราชบุรี๒ 
ระหว9างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้ ให�การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทยเปHดเผยสัญญาเปIนการท่ัวไป
ผ9านทางเว็บไซต!ของหน9วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๔๗ ข�อ ๒๘ วรรคสอง และข�อ ๓๑ 
วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.พระนครเหนือ – 
สฟ.ราชบุรี๒ ระหว9างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการใช+โครงข�ายโทรคมนาคม เส+นทาง สฟ.ลาดพร+าว – ชายแดนไทย

มาเลเซีย ระหว�างการไฟฟKาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท วาย–ฟาย 
เฟ�ร�ส จํากัด : ชท.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ลาดพร�าว – ชายแดนไทย 
มาเลเซีย ระหว9างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท วาย–ฟาย เฟHร!ส 
จํากัด ท้ังนี้ ให�การไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทยเปHดเผยสัญญาเปIนการท่ัวไป
ผ9านทางเว็บไซต!ของหน9วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๔๗ ข�อ ๒๘ วรรคสอง และข�อ ๓๑ 
วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.ลาดพร�าว – 
ชายแดนไทย มาเลเซีย ระหว9างการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท 
วาย–ฟาย เฟHร!ส จํากัด 

 



๕๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ขอให+ กสทช. มีคําส่ังให+บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด 
จัดให+มีการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม เพ่ือให+สามารถให+บริการส�งข+อความส้ัน 
: ชท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ดําเนินการจัดให�มีการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมกับบริษัท ทริปเปHลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ตามนัยมาตรา ๒๕ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามบันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ฉบับลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต9วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ หากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ยังคงฝ�าฝ�นไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว ให�เลขาธิการ กสทช. 
กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา ๖๔ แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ต9อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง ขอให� กสทช. มีคําสั่งให�บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล    
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด จัดให�มีการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม เพ่ือให�สามารถ
ให�บริการส9งข�อความสั้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : นายบุญญฤทธิ์ ศรีธัญรัตน� ร+องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบป�ญหา

เก่ียวกับการยกเลิกบริการคงสิทธิเลขหมาย : รท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายบุญญฤทธิ์ ศรีธัญรัตน! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปDญหาเก่ียวกับการยกเลิกบริการคงสิทธิเลขหมาย ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีผู�ร�องเรียนมีความประสงค!ขอยกเลิกสัญญาก9อนครบกําหนดและมี      

คําขอให�บริษัท เรียล มูฟ จํากัด คืนค9าส9วนลดค9าเครื่องจํานวน ๓,๐๙๙ บาท 
จากการยกเลิกการโอนย�ายเลขหมายให�กับผู�ร�องเรียน จากข�อเท็จจริงเห็นว9า 
เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู�ร�องเรียนได�ซ้ือเครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ียี่ห�อ 
OPPO A3s ราคา ๔,๙๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) โดยรับส9วนลดค9าเครื่อง
จํานวน ๓,๐๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) คงเหลือชําระค9าเครื่องจํานวน 
๑,๙๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) สัญญาการใช�งาน ๑๒ เดือน ต9อมาในวันท่ี 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู�ร�องเรียนแจ�งความประสงค!ย�ายเครือข9ายไปยังผู�ให�บริการ
รายใหม9 ซ่ึงยังไม9ครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีสัญญากําหนดไว� และเม่ือ       
ผู�ร�องเรียนมีความประสงค!ขอยกเลิกสัญญาซ้ือเครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ียี่ห�อ 



๕๒ 

 

OPPO A3s ราคา ๔,๙๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) โดยรับส9วนลดค9าเครื่อง
จํานวน ๓,๐๙๙ บาท (รวมภาษีมูลค9าเพ่ิม) ก9อนครบกําหนด ผู�ร�องเรียนจึงมี
หน�าท่ีชําระส9วนลดค9าเครื่องจํานวน ๓,๐๙๙ บาท ตามสัญญาดังกล9าวคืน
ให�แก9บริษัทฯ ซ่ึงผู�ร�องเรียนได�คืนเงินจํานวนดังกล9าวให�บริษัทฯ แล�วเม่ือวันท่ี 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงถือว9าเปIนการยกเลิกสัญญาซ้ือเครื่องโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ยี่ห�อ OPPO กับบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด! เซลส! จํากัด ท้ังนี้ สัญญาการ
ซ้ือขายระหว9างผู�ร�องเรียนและบริษัทฯ ไม9อยู9ภายใต�การกํากับดูแลของ กสทช. 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม9ต�องคืนเงินส9วนลดค9าเครื่องจํานวน ๓,๐๙๙ บาทให�แก9  
ผู�ร�องเรียน ส9วนกรณีท่ีบริษัทฯ ชี้แจงว9า ได�มอบสิทธิพิเศษเปIนส9วนลดค9าบริการ
รายเดือนในอัตราร�อยละห�าสิบและสิทธิโทรฟรีทุกเครือข9าย ๓๐๐ นาทีต9อเดือน
ให�กับเลขหมาย ๐๘ ๖๖๗๗ ๗๘๙๘ เปIนระยะเวลา ๑๒ รอบคิดค9าบริการ มีผล
ต้ังแต9วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงสิทธิพิเศษดังกล9าว
มีมูลค9ารวมครอบคลุมจํานวนส9วนลดค9าเครื่องท่ีผู�ร�องเรียนได�ชําระแล�ว กรณี
ดังกล9าวเห็นว9าบริษัทฯ มีการเยียวยาให�แก9ผู�ร�องเรียนแล�ว  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ห�ามนําสัญญาท่ีมี
เง่ือนไขการซ้ือเครื่องโทรศัพท!ในราคาถูกมาเปIนเหตุปฏิเสธการโอนย�าย
เครือข9าย  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง นายบุญญฤทธิ์ ศรีธัญรัตน! ร�องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
กรณีประสบปDญหาเก่ียวกับการยกเลิกบริการคงสิทธิเลขหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : นายป�ญญา มาอินทกุลวงศ� ร+องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณี

ประสบป�ญหาถูกบุคคล อ่ืนแอบอ+ างลงทะ เ บียนซิมการ� ด เลขหมาย
โทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายปDญญา มาอินทกุลวงศ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปDญหาถูกบุคคลอ่ืนแอบอ�างลงทะเบียนซิมการ!ดเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีตามข�อร�องเรียนเลขหมาย ๐๘ ๓๔๑๘ ๕๑๕๕ แบบเติมเงิน บริษัท 

ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีหน�าท่ีต�องลงทะเบียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และแนวปฏิบัติ     
ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงหากเปIนการลงทะเบียนกรณีปกติท่ัวไป ผู�ร�องเรียนย9อมมีสิทธิ
ขอให�บริษัทฯ แสดงรายละเอียดกรณีถูกเปลี่ยนแปลงชื่อผู�จดทะเบียน ใช�งาน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีในนามของผู�ร�องเรียนได� และจากข�อเท็จจริง ผู�ร�องเรียนแจ�ง
ว9าเลขหมาย ๐๘ ๓๔๑๘ ๕๑๕๕ บริษัทฯ ได�ดําเนินการแก�ไขข�อมูลผู�ใช�บริการ 
โดยปDจจุบันเลขหมายดังกล9าวลงทะเบียนในนามผู�ร�องเรียนแล�ว ดังนั้น กรณี



๕๓ 

 

ข�อมูลการลงทะเบียนใช�งานโทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม9ตรงกัน ซ่ึงบริษัทฯ ได�ชี้แจง
และมอบมูลค9าการโทรจํานวน ๒,๐๐๐ บาท วันใช�งานให�จํานวน ๑๔๖ วัน 
(เติมเข�าสู9หมายเลขดังกล9าวเรียบร�อยแล�ว) และโปรโมชั่นพิเศษ (โทรทุกเครือข9าย 
๕๕ สตางค!/นาที ไม9รวม Vat) โดยดําเนินการต้ังแต9วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
จึงถือว9าบริษัทฯ ได�แก�ไขและเยียวยาปDญหาให�แก9ผู�ร�องเรียนแล�ว แต9เนื่องจาก
ผู�ร�องเรียนยังคงติดใจประเด็นกรณีถูกเปลี่ยนแปลงชื่อผู�จดทะเบียนใช�งาน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี และขอให�บริษัทฯ มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดกรณีถูก
เปลี่ยนแปลงชื่อผู�จดทะเบียนใช�งานโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแก9ผู�ร�องเรียนทราบ  
จากข�อเท็จจริงพบว9าบริษัทฯ ได�ชี้แจงเพ่ิมเติมว9า ประเด็นข�อมูลการลงทะเบียน
การใช�งานโทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม9ตรงกับเลขหมาย ๐๘ ๓๔๑๘ ๕๑๕๕ ของนายปDญญา 
มาอินทกุลวงศ! ซ่ึงเปIนผู�ใช�บริการมาต้ังแต9วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  
จนถึงปDจจุบัน โดยเม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู�เปHดใช�บริการเลขหมาย 
๐๘ ๓๔๑๘ ๕๑๕๙ จากร�านตัวแทนจําน9ายของบริษัทฯ ท่ีจังหวัดขอนแก9น 
และร�านตัวแทนจําหน9ายได�ลงทะเบียนระบบ ๒ แชะ ซ่ึงเปIน application ท่ี
สํานักงาน กสทช. จัดทําข้ึนและแจ�งให�ผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีทุกรายใช�
ลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีในระบบเติมเงิน พนักงานร�านตัวแทน
จําหน9ายดําเนินการลงทะเบียนผ9านระบบ ๒ แชะ และสแกนบัตรประชาชน
ของเลขหมายดังกล9าวทับฐานข�อมูลสําเนาบัตรประชาชนของผู�ร�องเรียน 
ต9อมาผู�ร�องเรียนจะดําเนินการโอนย�ายเครือข9าย แต9ไม9สามารถกดขอ Pin ได� 
เนื่องจากการกด Pin ในระบบการโอนย�ายเครือข9ายจะตรวจสอบไปยังเลขท่ี
บัตรประชาชน ผู�ร�องเรียนได�แจ�งปDญหาดังกล9าวเข�ามายังบริษัทฯ จึงได�
ดําเนินการแก�ไขข�อมูลบัตรประชาชนเปIนของผู�ร�องเรียนเรียบร�อยแล�ว เม่ือวันท่ี 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว9าการดําเนินการดังกล9าวไม9
ส9งผลกระทบต9อการใช�งานและข�อมูลส9วนบุคคลของผู�ร�องเรียนแต9อย9างใด 
และผู� ใช�บริการอีกท9านท่ีถูก นําบัตรมาสแกนทับไม9ทราบและไม9มีส9วน
เก่ียวข�อง ไม9สามารถเข�าถึงข�อมูลของผู�ร�องเรียนได� บริษัทฯ จึงขอจัดส9งข�อมูล
การใช�งานย�อนหลัง ๓ เดือนของเลขหมายผู�ร�องเรียน ปDจจุบันเลขหมาย    
๐๘ ๓๔๑๘ ๕๑๕๙ ถูกยกเลิกบริการ เนื่องจากไม9เติมเงินต้ังแต9วันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ อย9างไรก็ตาม บริษัทฯ ได�มีการชดเชยให�กับผู�ร�องเรียน ดังนี้ 
๑.๑ มอบมูลค9าการโทรจํานวน ๒,๐๐๐ บาท (ดําเนินการเม่ือวันท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
๑.๒ มอบวันใช�งานให�จํานวน ๑๔๖ วัน (รวมของเดิมเปIน ๓๖๕ วัน) 

ดําเนินการเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑.๓ โปรโมชั่นพิเศษ (โทรทุกเครือข9าย ๕๕ สตางค!/นาที ไม9รวม Vat โดย

ดําเนินการต้ังแต9วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒) 

 



๕๔ 

 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส9งคําชี้แจงของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ไปให�ผู�ร�องเรียนทราบว9าได�รับการแก�ไขเยียวยาแล�ว พร�อมท้ังส9งเรื่องดังกล9าว
ไปให�สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม เพ่ือใช�เปIนข�อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงระบบกรณีผู�ใช�บริการอาจได�รับผลกระทบจากแอพพลิเคชั่น 
๒ แชะต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง นายปDญญา มาอินทกุลวงศ! ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด กรณีประสบปDญหาถูกบุคคลอ่ืนแอบอ�างลงทะเบียนซิมการ!ดเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท ดาต+า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ขอให+ กสทช. วินิจฉัยข+อพิพาทกรณี

การทําสัญญาการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) : ดท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขอให� 
กสทช. วินิจฉัยข�อพิพาทกรณีการทําสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ประเด็นพิพาทท่ีเก่ียวกับสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีระหว9าง

บริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ท่ีประชุมเห็นว9า กสทช. ไม9มีอํานาจในการพิจารณาในประเด็นการ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือการผิดสัญญาระหว9างกันของคู9สัญญา เนื่องจากบริษัท 
ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ได�ตกลงยอมรับสภาพหนี้และทําสัญญาใหม9ระหว9างกันแล�ว จึงเปIน
มูลหนี้ใหม9ท่ีคู9สัญญาต�องไปว9ากล9าวกันเองตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต9อไป  

๒. เห็นชอบร9างคําวินิจฉัยข�อพิพาท กรณีบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด ขอให� กสทช. วินิจฉัยชี้ขาดข�อพิพาทในประเด็นต9างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
การทําสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) และหนังสือแจ�งคู9กรณีเพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑.  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขอให� กสทช. 
วินิจฉัยข�อพิพาทกรณีการทําสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 



๕๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ขอให+ กสทช. วินิจฉัยช้ีขาดข+อพิพาทสัญญาการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
ระหว�างบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) : ดท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขอให� กสทช. 
วินิจฉัยชี้ขาดข�อพิพาทสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีระหว9างบริษัท 
๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ประเด็นพิพาทสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีระหว9างบริษัท ๑๖๘ 

คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามข�อ ๑๙ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข9ายเสมือน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นว9าไม9มีน้ําหนักเพียงพอท่ีจะยกข้ึนเปIนประเด็น
ข�อพิพาทได�  

๒. เห็นชอบร9างคําวินิจฉัยข�อพิพาท กรณีบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ขอให� 
กสทช. วินิจฉัยชี้ขาดข�อพิพาทสัญญาการขายส9งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ระหว9างบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) และหนังสือแจ�งคู9กรณี เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑.  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข9ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศฯ   
ท่ีเก่ียวข�อง โดยให�มีการกําหนดให�ชัดเจนว9า ในกรณีเกิดการร�องขอให�วินิจฉัย
ข�อพิพาท ให�มีคณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งเปIนผู� มีหน�าท่ีพิจารณาใน
เบ้ืองต�นก9อนเสนอคณะกรรมการชี้ขาดต9อไป ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดความชัดเจนใน
ข้ันตอนการพิจารณาและเพ่ือไม9ให�มีปDญหาในทางปฏิบัติต9อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมว9า ยังขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคย
ให�ไว�มาโดยตลอดว9า ไม9เห็นด�วยกับกรณีการนําประเด็นเรื่องหนี้ค�างชําระมาเปIน
เง่ือนไขในการแก�ไขสัญญาการขายส9งบริการฯ หรือทําสัญญาใหม9 เนื่องจาก
ประเด็นของหนี้นั้นสามารถท่ีจะไปจัดการกันตามกระบวนการของกฎหมายได� 
ในขณะท่ีสัญญาควรจะต�องแก�ไขหรือปรับเปลี่ยนให�เกิดความเปIนธรรมได�โดยตลอด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง ขอให� กสทช. วินิจฉัยชี้ขาดข�อพิพาทสัญญาการขายส9งบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีระหว9างบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จํากัด กับบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
 
 



๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท คิงส� เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให+บริการ
โทรคมนาคม ภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท คิงส! เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการเริ่มให�บริการโทรคมนาคม 
ออกไปอีก ๑ ป~นับแต9วันท่ีครบกําหนดการเริ่มให�บริการ ท้ังนี้ ให�บริษัท คิงส! เทเลคอม 
จํากัด (มหาชน) เริ่มให�บริการภายในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และให�รายงานผล
การดําเนินการทุก ๓ เดือนจนกว9าจะให�บริการ ตามเง่ือนไขในการอนุญาตและ 
มติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท คิงส! เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขอขยายระยะเวลา
การเริ่มให�บริการโทรคมนาคม ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : การส้ินสุดการอนุญาตของผู+รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีไม�มี

โครงข�ายเป}นของตนเอง จํานวน ๓ ราย : ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีการสิ้นสุดการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม9มี
โครงข9ายเปIนของตนเอง จํานวน ๓ ราย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๖๐/๐๐๒ 

ของบริษัท เรดสโตน โซลูชั่น จํากัด และใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี NTC/MM/INT/ISP/I/๐๕๒/๒๕๕๙ ของห�างหุ�นส9วนจํากัด 
เคเค ไซเบอร!เน็ต สิ้นสุดลง ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต9วันท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัท  

๒. เห็นชอบให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๕/๐๐๔ 
ของบริษัท ยู จีโอ คอร!ปอเรชั่น จํากัด สิ้นสุดลงตามคําขอของบริษัท ทั้งนี้  
โดยให�มีผลต้ังแต9วันท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัท  

๓. เนื่องจากผู�รับใบอนุญาตท้ัง ๓ ราย ได�มีการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาต 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้  

 
 
 
 
 



๕๗ 

 

๓.๑ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบันทึกรายชื่อผู�รับใบอนุญาต รายชื่อ
กรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการนิติบุคคลของผู�รับใบอนุญาต
ท่ีไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ไม9ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาต ในกรณีการไม9แจ�งขอสิ้นสุดการอนุญาต และบันทึก
รายชื่อบริษัท เรดสโตน โซลูชั่น จํากัด และห�างหุ�นส9วนจํากัด เคเค      
ไซเบอร!เน็ต เนื่องจากไม9ยื่นชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมประจําป~ ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ไว�ใน
บัญชีรายชื่อผู� ไม9ปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาต กรณีการไม9ชําระ
ค9าธรรมเนียมเพ่ิมเติม  

๓.๒ ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามการชําระค9าธรรมเนียม (หากมี)  
๓.๓ ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบผู�รับใบอนุญาตภายหลังจากสิ้นสุด

การอนุญาตว9ามีการประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม9 
  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีไม9มีโครงข9ายเปIนของตนเอง จํานวน ๓ ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท นํา เทเลคอม จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท นํา เทเลคอม จํากัด เพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๘/๐๑๑ ท้ังนี้ โดยมีระยะเวลา
การอนุญาตสิ้นสุดตามอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
ของบริษัทฯ และกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติมกรณีบริการ VoIP Termination 
เช9นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต       
อยู9ก9อนแล�ว 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการ VoIP Termination ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของบริษัท นํา เทเลคอม จํากัด 

 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : การขออนุญาตบริการขายต�อบริการรับ–ส�งสัญญาณผ�านดาวเทียม (Satellite 
Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม�ข�าย ภายใต+ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไทย แอดวานซ� อินโนเวช่ัน จํากัด : 
ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ไทย แอดวานซ! อินโนเวชั่น จํากัด เพ่ิมบริการขายต9อบริการ

รับ–ส9งสัญญาณผ9านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จาก
สถานีแม9ข9าย ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี 
๑/๖๒/๐๒๑ ของบริษัท ไทย แอดวานซ! อินโนเวชั่น จํากัด โดยมีระยะเวลา
การอนุญาตเท9าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่งของ
บริษัทฯ  

๒. อนุมัติในหลักการให�บริการขายต9อบริการรับ–ส9งสัญญาณผ9านดาวเทียม 
(Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม9ข9าย เปIนบริการท่ีสามารถ
ให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ตามกระบวนการออก
ใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได� ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) 
(ฉบับท่ี ๓) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง การขออนุญาตบริการขายต9อบริการรับ–ส9งสัญญาณผ9าน
ดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม9ข9าย ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ไทย แอดวานซ! 
อินโนเวชั่น จํากัด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การขอนําค�าใช+จ�ายในการให+บริการวิทยุติดต�อเรือเดินทะเลมาหักลดหย�อน 
จากรายได+ท่ีต+องจัดสรรเพ่ือนําไปใช+ในการจัดให+มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม : ถท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สามารถนําค9าใช�จ9ายในการให�บริการ
วิทยุติดต9อเรือเดินทะเลเฉพาะในส9วนของการปรับปรุงและพัฒนาระบบวิทยุ
ติดต9อเรือเดินทะเล ซ่ึงเปIนค9าใช�จ9ายในการจัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณ! (CAPEX) 
ภายใต�กรอบวงเงินไม9เกิน ๑๙๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท มาหักลดหย9อนจากรายได�ท่ีต�อง
จัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการนําค9าใช�จ9ายท่ีเกิดข้ึน



๕๙ 

 

จากภารกิจด�านโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ มาหักลดหย9อนจากรายได� 
ท่ีต�องจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง  
และบริการเพ่ือสังคม โดยให�เปIนการหักค9าใช�จ9ายตามจริง 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การขอนําค9าใช�จ9ายในการให�บริการวิทยุติดต9อเรือเดินทะเล
มาหักลดหย9อนจากรายได� ท่ีต�องจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : “ร�างแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร+างความรู+ด+านเทคโนโลยีสารสนเทศสู�

สังคมดิจิทัล” ภายใต+แผนการจัดให+มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบร9างแผนปฏิบั ติการพัฒนาทักษะสร�างความรู�ด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศสู9สังคมดิจิทัล ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในกรอบวงเงิน 
๒,๐๘๗,๔๘๔,๐๙๐ บาท โดยใช�จ9ายจากแหล9งเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ  

๒. เห็นชอบให�นําวงเงินเหลือจ9ายจากการดําเนินการในยุทธศาสตร!ท่ี ๑, ๒ หรือ ๓ 
ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ    
เพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มาใช�สําหรับดําเนินการตาม    
ร9างแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร�างความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศสู9สังคม
ดิจิทัล เพ่ิมเติมในส9วนท่ีเกินจากกรอบวงเงินของยุทธศาสตร!ท่ี ๔ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรด�าน USO จํานวน ๖๖๗,๔๘๔,๐๙๐ บาท  
โดยมอบหมายให�สํานักงานดําเนินการตามข�อสังเกตของท่ีประชุมในประเด็น
ต9างๆ ดังนี้ ๑) ให�เร9งรัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร�าง
ความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศสู9สังคมดิจิทัลให�เร็วข้ึน ๒) สํานักงาน กสทช. 
ควรมีการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือบูรณาการและพัฒนา
หลักสูตรความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�สามารถดําเนินการได�ในระยะยาว 
คือให�มีการบรรจุเปIนหลักสูตรในการเรียนการสอนปกติท่ัวประเทศ ๓) ในส9วน
ของงบประมาณท่ีขอเพ่ิมมาเพ่ือใช�ในการดําเนินการตามแผนดังกล9าว       
เม่ือเทียบกับกลุ9มเป�าหมายท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีต้ังไว�เดิม อาจดูไม9ได�สัดส9วนกัน
ค9อนข�างมาก ในกรณีนี้ สํานักงาน กสทช. ควรท่ีจะเตรียมข�อมูลไว�ชี้แจงต9อ
หน9วยงานตรวจสอบด�วย และ ๔) ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําสรุปผลการ



๖๐ 

 

ดําเนินงานแผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เสนอ กสทช. ทราบต9อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง “ร9างแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะสร�างความรู�ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู9สังคมดิจิทัล” ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน  
โดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : สมาคมวิทยุสมัครเล�นแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� ขอรับการจัดสรร

คล่ืนความถ่ี ตั้งสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน และกําหนดสัญญาณเรียกขาน เพ่ือใช+
ในการควบคุมและรับส�งสัญญาณดาวเทียม JAISAT–1 ในโครงการดาวเทียม
อัจฉริยะ : คท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! ใช�คลื่น

ความถ่ีย9าน ๔๓๗.๓๑๕ – ๔๓๗.๓๓๕ (UHF) ๑๔๕.๙๓๕ – ๑๔๕.๙๖๕ 
(VHF) ๔๓๕.๓๒๔ – ๔๓๕.๓๒๖ (UHF) ๔๓๕.๓๑๕ – ๔๓๕.๓๓๕ (UHF) 
และ ๔๓๕.๙๓๕ – ๔๓๕.๙๖๕ (UHF) และต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน
จํานวน ๒ สถานี และกําหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign) ในกิจการวิทยุ
สมัครเล9นผ9านดาวเทียม (Amateur satellite service) เพ่ือใช�ในการควบคุม
และรับส9งสัญญาณดาวเทียม JAISAT–1 ในโครงการดาวเทียมอัจฉริยะ โดยมี
ลักษณะทางเทคนิคของสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินและกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ 
๑.๑ การอนุญาตให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ! ต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน และกําหนดให�ใช�สัญญาณ 
เรียกขาน (Call sign) ดังนี้ 
๑) สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ HS0AJ 
๒) สถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ! HS0AC 

๑.๒ ให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปIนระยะเวลา ๕ ป~นับแต9วันท่ีได�รับการจัดสรร 
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขออนุญาตใช�
คลื่นความถ่ีก9อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล9าว เพ่ือให�ถูกต�องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

๑.๓ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุ ดังกล9าวเ พ่ือการควบคุมและรับส9งสัญญาณจาก
ดาวเทียม JAISAT–1 เท9านั้น 

๑.๔ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปIนการอนุญาตในลักษณะการ   
ใช�งานคลื่นความถ่ีร9วมกัน (Shared use) มิได�เปIนการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ให�หน9วยงานใดหน9วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีเปIนการเฉพาะ 



๖๑ 

 

๑.๕ ต�องให�ความร9วมมือในการประสานงานกับผู�ท่ีได�รับอนุญาตให�ใช�ความถ่ี
วิทยุรายอ่ืน ท้ังในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต9างประเภท เพ่ือ
ป�องกันการรบกวน ท้ังนี้ กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการ
เฉพาะเพ่ือเปIนการป�องกันและแก�ไขปDญหาการรบกวนเปIนรายกรณีตาม
ความเหมาะสม  

๑.๖ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก9อให�เกิดการรบกวนต9อข9ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับขอ
อนุญาตอยู9ก9อนแล�ว สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ! จะต�องเปIนผู�แก�ไขการรบกวนหรือระงับการใช�งานทันที  

๑.๗ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และท่ีจะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต รวมท้ัง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

๑.๘ หากสมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! มี
ความประสงค!ท่ีจะใช�งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม ณ สถานท่ีต้ังแห9งใดๆ จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ก9อนทุกครั้ง 

๒. ให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! ยืนยันการ
ยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขการจัดสรรคลื่นความถ่ีดังกล9าวเปIนหนังสือภายใน
เวลา ๖๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลา
ดังกล9าว ให�การอนุญาตในครั้งนี้เปIนอันสิ้นผล 

๓. ให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! ติดต9อ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคมและใบอนุญาตให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 

๔. ให�สํานักงาน กสทช. จัดส9งเอกสารข9ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) 
สําหรับดาวเทียม JAISAT–1 ของสมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย     
ในพระบรมราชูปถัมภ! ต9อสหภาพโทรคมนาคมระหว9างประเทศ (ITU) ท้ังนี้ 
โดยให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! เปIนผู�รับ 
ภาระค9าใช�จ9ายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

๕. ให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียมภายหลังจาก
ท่ีมีผลใช�บังคับแล�วต9อไป ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําแผนและ
หลักเกณฑ!การอนุญาตสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียมและการใช�
ช9องสัญญาณดาวเทียมต9างชาติ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  

 
 
 
 



๖๒ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง สมาคมวิทยุสมัครเล9นแห9งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! 
ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน และกําหนดสัญญาณ
เรียกขาน เพ่ือใช�ในการควบคุมและรับส9งสัญญาณดาวเทียม JAISAT–1 ในโครงการ
ดาวเทียมอัจฉริยะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให+บริการโทรคมนาคม : 

ทท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟDงความคิดเห็นของผู�มีส9วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป

ต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. 
ต9อไป 

๒. เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม และให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมซ่ึงได�แสดงในชั้นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแล�ว และสํานักงาน กสทช. ก็ได�รับท่ีจะนําไปกําหนด
เปIนแนวปฏิบัติต9อไป ในประเด็นดังนี้ ๑) การกําหนดแนวทางการวัดและการ
รายงานผลของพารามิเตอร!ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดให�เปIนการวัดเฉลี่ยรายเดือน โดยอาจ
ให�จัดส9งรายงานเปIนรายไตรมาสก็ได� แต9ต�องแยกข�อมูลเปIนรายเดือน ๒) ในส9วน
ค9าอัตราส9วนของกรณีท่ีสายหลุด (Drop Call Rate) ในพ้ืนท่ีเฝ�าระวัง ให�มีการ
รายงานโดยแยกเฉพาะช9วงเวลาหนาแน9นของแต9ละพ้ืนท่ีออกมา เพ่ือจะสามารถ
เห็นสภาพการใช�งานจริงของผู�ใช�บริการในบริเวณท่ีมีการสื่อสารอย9างหนาแน9นได� 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด+วยการประสานและ
จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๔      
ในประเด็นด+านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม   
และกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน–มาเลเซีย ครั้งท่ี ๓๔ 
(The 34th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand–Malaysia Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

๒. เห็นชอบรับรองบันทึกความตกลงร9วม ในส9วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed 
Minutes) และการประชุม Working Group 1 (Broadcasting Services) และ
การประชุม Working Group 2 (Mobile and Non–broadcasting Services)  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) 
ครั้งท่ี ๓๔ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาทุนต�อเนื่อง : โครงการขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ�

ช�วยเหลือผู+สูงอายุหรือผู+ป�วยในการทํากายภาพบําบัดผ�านเครือข�ายส่ือสาร 
สําหรับประโยชน�สาธารณะ หน�วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ!ช9วยเหลือผู�สูงอายุหรือผู�ป�วยในการทํา
กายภาพบําบัดผ9านเครือข9ายสื่อสาร สําหรับประโยชน!สาธารณะ (ประเภททุนต9อเนื่อง) 
หน9วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! จํานวน ๑๔,๐๖๖,๐๐๖ บาท โดยใช�จ9าย
จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  
 
 
  



๖๔ 

 

 หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาทุนต9อเนื่อง : โครงการขยายผลระบบติดตาม
และอุปกรณ!ช9วยเหลือผู�สูงอายุหรือผู�ป�วยในการทํากายภาพบําบัดผ9านเครือข9าย
สื่อสาร สําหรับประโยชน!สาธารณะ หน9วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การกล่ันกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจําปI ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ ตามวัตถุประสงค�
มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ
โครงการเน็ตประชารัฐและการจัดให+มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคม : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สนับสนุนโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจําป~ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖ ตามวัตถุประสงค!มาตรา 
๕๒ (๑) โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเน็ต
ประชารัฐและการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม รหัสโครงการ B๑–๐๐๐๒/๖–๒–๖๑ หน9วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม9 
วงเงินงบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓๖ เดือน 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมว9า ในระเบียบวาระนี้ สํานักงาน 
กสทช. มิได�แนบข�อเสนอโครงการท่ีได�รับการคัดเลือกให�ทุนเปIนเอกสารมาใน
วาระด�วย รวมท้ังไม9ได�มีการวิเคราะห!เปรียบเทียบข�อดีข�อด�อยของแต9ละโครงการ
ท่ีผ9านเกณฑ!การตรวจสอบคุณสมบัติ ตลอดจนไม9มีการสรุปเหตุผลในการเลือกให�
ทุนกับผู�เสนอโครงการ ซ่ึงเปIนกรณีท่ีแตกต9างจากแบบแผนการดําเนินการ
ตามปกติท่ีผ9านมา  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การกลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจําป~ ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๖ ตาม
วัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ของโครงการเน็ตประชารัฐและการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง
และบริการเพ่ือสังคม 

 
 
 
 
 



๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปI ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค�มาตรา 
๕๒ (๑) แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ   
ท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ดําเนินการให+ประชาชนได+รับบริการด+านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมอย�างท่ัวถึง : ทบ.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทท่ี ๑ ประจําป~ ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดําเนินการให�
ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม
อย9างท่ัวถึง จํานวน ๓ โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๒๑,๒๓๐,๗๗๙.๕๐ บาท ดังนี้  
๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร!มการให�บริการล9ามภาษามือให�แก9ผู�พิการทางการ

ได�ยินแบบบูรณาการนําร9อง หน9วยงาน สมาคมคนหูหนวกแห9งประเทศไทย 
วงเงินงบประมาณ ๕,๑๓๘,๑๔๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

๒. โครงการศูนย!การเรียนรู�ผ9านเครือข9ายอินเทอร!เน็ต เพ่ือให�ผู�สูงอายุรู�จัก การใช�
ระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต หน9วยงาน มูลนิธิมิตราทร วงเงิน
งบประมาณ ๘,๘๒๔,๒๙๐ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

๓. โครงการศูนย!การเรียนรู�เสริมสร�างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Native) นํา
ร9อง หน9วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วงเงินงบประมาณ ๗,๒๖๘,๓๔๙.๕๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๒๔ เดือน 

 
 หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําป~ ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม ดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคมอย9างท่ัวถึง 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตเรื่องการกําหนดเกณฑ!เรื่องคะแนนในการ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการในแต9ละประเภท ควรจะกําหนดให�มีเกณฑ!
มาตรฐานท่ีเปIนเหมือนกัน 

 
 
 
 
 



๖๖ 

 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ๑) โครงการศึกษาแนวทางการส9งเสริมคนพิการ
ทางการได�ยินให�เข�าถึงหรือรับรู�รายการของกิจการโทรทัศน!ได�อย9างเสมอภาค
กับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ไม9อนุมัติ โดยให�เหตุผลว9าเปIนเรื่องเชิงนโยบายและกํากับดูแล
กิจการ กสทช. จึงควรให�สายงานหรือผู�มีส9วนได�เสียวิเคราะห! แล�วจึงนําผลวิจัย
มาใช�ประโยชน!ในการสนับสนุนตามหลักเกณฑ!ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ต9อไป ดังนั้นจึงเปIนเรื่องท่ีสํานักงาน กสทช. ควรท่ี
จะต�องรับประเด็นมาสานต9อ ว9าจะมีนโยบายกํากับดูแลอย9างไร เพ่ือให�เกิด
แนวทางท่ีชัดเจนในอนาคต และไม9เกิดช9องว9างหรือการต�องปฏิเสธในลักษณะ
วนซํ้าเดิมอีก และ ๒) โครงการเยี่ยมเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ ทางไกลจากบ�าน 
หน9วยงาน บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด (AWN) ซ่ึงคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ปฏิเสธเพราะพิจารณาว9า
เปIนหน9วยงานของรัฐ ให�ไปยื่นโครงการประเภท ๒ อาจจะต�องทําความเข�าใจ
ร9วมกันให�ดี เพราะตามข�อกําหนดของกฎหมาย เข�าใจว9าไม9ว9าจะเปIน
หน9วยงานรัฐหรือไม9ก็สามารถยื่นรับทุนประเภท ๑ ได� ในเม่ือประกาศกําหนด
รายละเอียดโครงการไปแล�ว การไปปฏิเสธลักษณะนี้อาจทําให�ในอนาคตคําขอ
ของหน9วยงานของรัฐจะไปเพ่ิมมากข้ึนเปIนทวีคูณในโครงการประเภท ๒ 
อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�สํานักท่ีรับผิดชอบนําประเด็นข�อสังเกต
ท้ังหมดของ กสทช. เสนอต9อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การร�วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห�ใน

พระบรมราชูปถัมภ� เนื่องในวันคล+ายวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� : กบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ร9วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห!

ในพระบรมราชูปถัมภ! เนื่องในวันคล�ายวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห! 
ในพระบรมราชูปถัมภ! ท้ังนี้ โดยเบิกจ9ายจากรายจ9ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ี
ส9งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ประจําป~ 
๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การร9วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห!ในพระบรมราชูปถัมภ! เนื่องในวันคล�ายวัน
พระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห!ในพระบรมราชูปถัมภ! 

๒. อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมในการพิจารณาและลงมติระเบียบวาระนี้ 
 



๖๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด+วยการรับ การจ�าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. ... : นย. ลย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการรับ การจ9าย และการเก็บรักษาเงิน (ฉบับท่ี ...) 

พ.ศ. ... ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบดังกล9าวข�างต�นเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มี
ผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง ร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการรับ การจ9าย และการ
เก็บรักษาเงิน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...   

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาการ
ดําเนินการในทางปฏิบัติอย9างรัดกุมและเหมาะสม เนื่องจากตามระเบียบเดิม
กําหนดให�เปIนผู�อํานวยการระดับพนักงานตําแหน9งปฏิบัติการระดับสูง หรือ
ผู�อํานวยการส9วน จํานวน ๓ คน เปIนกรรมการเก็บรักษาเงิน แต9ร9างท่ีแก�ไข
ใหม9 เปลี่ ยนเปIนพนักงานตําแหน9งปฏิ บั ติการระดับกลาง ข้ึนไป หรือ
ผู�อํานวยการส9วน ซ่ึงเข�าใจว9าปDญหาเกิดจากส9วนภูมิภาคมีบุคลากรจํากัด แต9
อย9างไรก็ควรใช�ให�เหมาะสมกับสถานท่ี กล9าวคือถ�าหากเปIนส9วนกลางก็ขอให�
เปIนแบบเดิม คือแต9งต้ังจากตําแหน9งพนักงานปฏิบัติการระดับสูง หรือ
ผู�อํานวยการส9วน แต9สําหรับในภูมิภาคท่ีมีข�อจํากัดเรื่องพนักงานปฏิบัติงาน
ระดับสูง ก็ให�แต9งต้ังจากตําแหน9งพนักงานปฏิบัติการระดับกลางได� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ�าย ประจําปI ๒๕๖๓ ของสํานักงาน 

กสทช. : ยย.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบ

งบประมาณรายจ9าย ประจําป~ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. 
เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมข�อสังเกตของท้ังกรรมการ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. นําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. พิจารณาเพ่ีอให�เกิดความรอบคอบ ก9อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ในการประชุมครั้งต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ9าย ประจําป~ 
๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 

 
 



๖๘ 

 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว9า มติท่ีประชุม กสทช. ได�เห็นชอบให�ต้ัง
กรอบวงเงินเพ่ิมข้ึนจากป~ ๒๕๖๒ ร�อยละ ๕ คิดเปIนประมาณ ๕,๘๐๐ กว9าล�านบาท 
แต9ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ได�พิจารณาตัดไป เหลือประมาณ ๕,๗๐๐ ล�านบาท ซ่ึงไปตัดงบประมาณ
ส9วนท่ีสําคัญ ได�แก9 งบประมาณของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
จนเหลือประมาณ ๕๐ ล�านบาท ซ่ึงมีความเห็นว9าควรจะกําหนดกรอบวงเงินท่ี
เต็มจํานวนไว� และนําส9วนท่ีเหลือมาเพ่ิมไว�ให�กับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ   

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งว9าจะจัดทําบันทึกข�อสังเกตเพ่ือส9งไปยังคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ในภายหลัง 

๔. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๒/๒๓๙ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขอให�สํานักงาน กสทช. ส9งข�อสังเกตเพ่ือให�ไปดําเนินการในส9วนท่ีเก่ียวข�อง
ต9อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : การแก+ไขระเบียบ กสทช. ว�าด+วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนประจําปI (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ... : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการให�แก�ไขระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการเบิกจ9ายค9าตอบแทน

ประจําป~ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําระเบียบท่ีแก�ไขปรับปรุงแล�ว เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การแก�ไขระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการเบิกจ9าย
ค9าตอบแทนประจําป~ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเพ่ิมเติมจากมติท่ีประชุมว9า ควรท่ีจะมีการ
กําหนดกรอบในเรื่องของค9าตอบแทนประจําป~ให�ชัดเจนว9าจะเปIนเท9าไร ไม9ใช9
มีการขอขยายเปIนระยะ จากเดิมท่ีเคยกําหนดกรอบไว� ๒ เท9า ก็มีการขอขยาย
เปIน ๓ เท9าโดยอ�างว9าเปIนการเพ่ิมความยืดหยุ9นในส9วนค9าตอบแทนสําหรับผู�ท่ี
ปฏิบัติงานดีเยี่ยม แต9ไม9กระทบกรอบวงเงินงบประมาณ เนื่องจากกรอบรวม
ยังคงเปIน ๒ เท9า แต9คราวนี้ก็มาเสนอขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณเปIน 
๒.๕ เท9า ซ่ึงหากทําเช9นนี้วนไปก็จะกลายเปIนการขยายไปได�เรื่อยๆ โดยไม9มี
จุดสิ้นสุด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค+างการพิจารณา 
 
 
 



๖๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร�างโครงสร+างสํานักงาน กสทช. : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร9างโครงสร�างสํานักงาน 

กสทช. ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. เข�าชี้แจง
และให�ข�อมูลแก9กรรมการ กสทช. ให�ครบถ�วนถูกต�องแล�วนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต9อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร9างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๒ พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๕ น. 
 


