
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

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



๒ 
 

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

๑. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ 
และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

๒. นายสมบัติ  ลีลาพาตะ     ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์
ในระบบดิจิตอล 

๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง 
  และโทรทัศน์ 
๔.   นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนตศิิลป์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕.   นางสาวปาณิศา  พัวเวส นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖.   นายเกียรติศักดิ์ พันธ์เขียว นิติกรปฏิบัติการระดับต้น ส านักทรัพยากรบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงาน กสทช. ก าหนดจัดพิธีเนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาส านักงาน กสทช. ครบรอบ ๘ ปี โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีถวาย
ราชสักการะและบวงสรวงฯ และเวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
อุทิศถวายพระราชกุศลและพระกุศล โดยได้นิมนต์สมเด็จพระวันรัต         
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ 

 
 
 



๓ 
 

๒. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า ส านักงาน กสทช. ก าหนดจัดพิธีท าบุญตักบาตร
(อาหารแห้ง) แด่พระสงฆ์ จ านวน ๖๐ รูป และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ส าหรับการแต่งกายให้ใส่โทนสีเหลือง 

๓. คณะรัฐมนตรีได้ติดตามทวงถามเรื่องการปรับร่างหลักเกณฑ์การสรรหา กสทช. 
ซึ่งประธาน กสทช. ได้ลงนามในหนังสือแจ้งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอบรรจุเข้าวาระที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒     : รับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๔ 

กันยายน ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๒ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แก้ไขปรับปรุง
มติที่ประชุม วาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง โครงสร้างส านักงาน กสทช. ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตามข้อสังเกตของ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  
ดังนี้ 

 “๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการสรรหารองเลขาธิการ กสทช. 
ที่จะครบวาระ และให้น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป” 

   
หมายเหตุ ๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ แจ้งที่ประชุมว่าได้ส่งหนังสือที่ สทช. ๑๐๐๓/๑๐๗ 

ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทบทวนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 
วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตามค าสั่งกรณีการ
โอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีการจัดส่งส าเนาสัญญาให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ส านักงาน กสทช. เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งที่ประชุมว่าไม่ขอร่วมพิจารณาในระเบียบวาระรับรอง
รายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ นี้ เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒   : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั ้งที ่ ๑๖/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ          
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน 
๑๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น

และความถี่ภาคประชาชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
: คท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุ

สมัครเล่นและความถ่ีภาคประชาชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๒ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และ
การจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒   : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน  

กรกฎาคม ๒๕๖๒ : รท. 
 

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

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตต่อรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

กิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ว่าก็ยังคงมีผลการไกล่เกลี่ย
เป็นศูนย์รายเช่นเดิม 

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของเดือนสิงหาคม :  รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ได้มีมติใน
การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ส านักงาน 
กสทช. ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนและบริษัทฯ รับทราบแล้ว ระหว่างวันที่ 
๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๘ เรื่อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  : คส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : สส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์          

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต โดยมีลักษณะเป็น
การรวมธุรกิจของบริษัทในกลุ่มเดียวกัน  ได้แก่ การรวมธุรกิจในกลุ่มบริษัทของ        
ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด (การรวม
ธุรกิจระหว่างบริษัท วัฒนภักดี จ ากัด และบริษัท อเดลฟอส จ ากัด) และการรวม
ธุรกิจในกลุ่มบริษัทของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล จ ากัด (การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท สิริภักดีธรรม จ ากัด กับบริษัท สิริด ารงธรรม 
จ ากัด และบริษัท ภักดีวัฒนา จ ากัด) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวม

กิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ ถึงไตรมาส ๔/๒๕๖๑ 
(ครั้งที่ ๒ - ๔)  : วท. 
 
 



๖ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(AWN) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) (CSL) ส าหรับไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑ 
ถึงไตรมาส ๔/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒ - ๔)  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อ

ตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส      
เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) และบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) ดังนี้            
๑) ตามประกาศฯ ได้ก าหนดให้ที่ปรึกษามีหน้าที่ต้องรายงานพฤติกรรมและ
ผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวมกิจการทุก ๓ เดือน เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย ๒ ปี รวมแล้วที่ปรึกษาจึงควรต้องส่งรายงานจ านวนอย่างน้อย ๘ ฉบับ             
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดส่งรายงานประจ าไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ มาแล้ว แต่กลับ
จัดส่งรายงานส าหรับไตรมาส ๒ – ๔/๒๕๖๑ รวบมาเป็นฉบับเดียว  ซึ่งไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากท าให้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสว่ามีการกระทบต่อการแข่งขัน
ทางตลาดหรือไม่  ๒) ในส่วนเนื้อหาของรายงานฯ สาระที่ประกาศต้องการให้
ศึกษาคือเรื่องราคาค่าบริการ ว่ามีผลกระทบต่อตลาดและผู้ใช้บริการหรือไม่ 
อย่างไร แต่ที่ปรึกษากลับใช้ ARPU มาอ้างว่าเป็นราคา โดยมิได้น าราคาค่าบริการ
จริงๆ มาวิเคราะห์ และในบางตลาดก็ไม่มีข้อมูล ARPU หลังการรวมธุรกิจ ซึ่งตาม
หลักการแล้ว รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดฯ ต้องการ
การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งราคาค่าบริการ (ราคาจริง ไม่ใช่ ARPU)      
ในตลาดต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ เพ่ือให้เห็นความเปลี่ยนแปลง        
การด าเนินการของที่ปรึกษารายนี้ นอกจากไม่ท าตามประกาศฯ แล้ว ยังเป็นการใช้
ข้อมูลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งท าให้ไม่อาจได้ข้อสรุปที่เห็นสภาพตลาดที่แท้จริง 
จึงควรต้องแจ้งให้ที่ปรึกษาปรับปรุงรายงานให้มีข้อมูลและข้อวิเคราะห์ที่ครบถ้วน
รอบด้านยิ่งขึ้นด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานการด าเนินคดีปกครองกับบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท ดิจิตอล 

โฟน จ ากัด เพื่อให้น าส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินคดีปกครองเพ่ิมเติมกับบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เพ่ือให้

น าส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
เพ่ิมเติม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ



๗ 
 

ชั่ วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๒๘/๒๕๕๙ ระหว่าง
ส านักงาน กสทช. ที่ ๑ กสทช. ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี กับบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ผู้ถูก
ฟ้องคดี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบรายงานผลการด าเนินคดีปกครองเพ่ิมเติมกับบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 
เพ่ือให้น าส่งเงินรายได้จากการให้บริการในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการ
ชั่วคราวเพิ่มเติม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ระหว่าง 
กสทช. ที่ ๑ ส านักงาน กสทช. ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี กับบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด 
ผู้ถูกฟ้องคดี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๓. รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่มีค าสั่งรวมคดี
หมายเลขด าที่ ๑๙๙๗/๒๕๕๘ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ
ส านักงาน กสทช. ที่ ๑ กสทช. ที่ ๒ และ  กทค. ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี กับคดี
หมายเลขด าที่ ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ระหว่าง กสทช. ที่ ๑ ส านักงาน กสทช. ที่ ๒   
ผู้ฟ้องคดี กับบริษัท ดิจิตอล โฟน จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดี เข้าด้วยกัน แล้วพิจารณา
พิพากษารวมกันไป โดยให้ส านวนคดีหมายเลขด าที่ ๑๙๙๗/๒๕๕๘ เป็น
ส านวนคดีหลัก 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตต่อการน าเสนอระเบียบวาระนี้ว่า การที่ส านักงาน 

กสทช. วิเคราะห์ว่ากรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะนั้น อาจจะต้อง
ไปทบทวนใหม่ เพราะเรื่องรายได้ของแผ่นดินย่อมส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะโดยตรงอยู่แล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) รายงานการใช้งานสื่อสารผ่าน

ดาวเทียมต่างชาติชนิดชั่วคราวประจ าเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
จ านวน ๓๐๒ รายการ : ปท.๑  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมต่างชาติในการจัดการถ่ายทอด
กิจกรรมส าคัญทั่วโลก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ให้บริการแบบเหมารวมกับการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
จ านวน ๓๐๒ รายการ  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การส ารวจข้อเท็จจริงต่อการด าเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การก าหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการ      
ใช้งานจริงในหน่วยวินาที : นท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ของบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล       
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (TUC) และบริษัท ดีแทคไตรเน็ต จ ากัด (DTN) และรับทราบ
ความคืบหน้าการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการว่า หากปล่อย

ให้บริษัทด าเนินการก าหนดอัตราค่าบริการวินาทีแพงกว่านาที ก็ย่อมท าให้ผู้บริโภค
ไม่เลือก เมื่อไม่เลือกก็สรุปว่าตลาดเลือกโปรแบบนาทีเอง ดังนั้น ขอให้ส านักงาน 
กสทช. ศึกษาวิเคราะห์เรื่องความต่างระหว่างโปรที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีกับโปรที่
คิดค่าบริการเป็นนาทีว่าสมเหตุสมผลทางการตลาดหรือไม่  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ : ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๑๐๓/๒๕๖๐ (คดี

หมายเลขแดงที่ ๙๗๙/๒๕๖๒) ระหว่าง บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๑๐๓/

๒๕๖๐ (คดีหมายเลขแดงที่ ๙๗๙/๒๕๖๒) ระหว่าง บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์            
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗

กันยายน ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นขอ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕๗ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๓๙ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน   ๑๒ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน     ๖ สถานี  



๙ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว่า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า 
จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็น
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การ
จัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 

(ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) : กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. รศ. ประเสริฐ            

ศีลพิพัฒน์ (ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) จ านวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา และนายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้  
ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ .ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่          
กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : สถานะดาวเทียม KNACKSAT (NGSO) ของประเทศไทย : คภ. 

 
มติที่ประชุม รับทราบสถานะดาวเทียม KNACKSAT (NGSO) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ (มจพ.) ซึ่งใช้ข่ายงานดาวเทียม KNACKSAT ในนามประเทศไทย         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การจัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite  Filing) THEOS2 ของส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในนามของ
ประเทศไทยต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ : คภ.   
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ในการจัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม 
(Satellite Filing) THEOS2 ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) ในนามของประเทศไทยต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕     : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ของวัดบ้านปราสาท สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย (จ านวน ๒ สถานี) : 
ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ้านปราสาท 
รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๓๐  และสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการสาธารณะ
เพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ้านปราสาท  รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๓๑     โดยให้มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากปรากฏประวัติการด าเนินการขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการในเรื่องการหารายได้ของผู้ทดลองประกอบกิจการสาธารณะ 

 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการเพ่ิมเติม ให้วัดบ้านปราสาท 
ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นบริการสาธารณะเพ่ือ
พระพุทธศาสนา วัดบ้านปราสาท รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๓๐ และสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ้านปราสาท รหัสสถานี 
๐๕๕๒๐๓๓๑   ให้เหมาะสมตามหลักการตั้งชื่อสถานีที่คณะกรรมการก าหนด          
เพ่ือมิให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียง
ของทั้งสองสถานี ตลอดจนปรับเปลี่ยนผังรายการและรูปแบบการจัดรายการ
ของทั้งสองสถานีให้มีความแตกต่างกัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่
หลากหลายและมีคุณภาพของกลุ่มผู้ฟังในพ้ืนที่ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการทดลองประกอบกิจการ  



๑๑ 
 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ในอนาคตอาจจะต้องเข้มงวดเรื่องการตั้งชื่อ
สถานี เพราะถ้าชื่อสถานีเหมือนกันจะท าให้เกิดความสับสนในการด าเนินการ   
ไม่ว่าในส่วนของ กสทช. หรือผู้ชมผู้ฟัง โดยหากเป็นคนละคลื่นกันก็ควรจะต้อง 
ต้ังชื่อสถานีให้แตกต่างกัน 

  
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๑  เรื่อง  การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของวัดบ้านปราสาท สถานีวิทยุกระจายเสยีงในเครือข่าย (จ านวน 
๒ สถานี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ตะวันใหม่ ๙๙๙ จ านวน ๒ สถานี : ปส.๑ 
 

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

 ๑. อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียงตะวันใหม่ เรดิโอ “สื่อกลางเพ่ือชุมชน เพ่ือคนพลัดถิ่น” 
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๘๙ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวันใหม่ ๙๙๙ โดยให้มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปีนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจาก
เอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ้วน
ถูกต้อง ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนด 

 ๒. เห็นชอบให้รับค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวันใหม่ ๙๙๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ตะวันใหม่ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๘๗ ไว้พิจารณา เนื่องจากความล่าช้า
ในการแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารของห้างหุ้นส่วนฯ เกิดจากการด าเนินการตาม
กระบวนการ ขั้นตอน ตามที่พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ก าหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวันใหม่ ๙๙๙ ด าเนินการ
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ พร้อมทั้ง
ช าระค่าด าเนินการในอัตราก้าวหน้าและเงินเพ่ิมในอัตราสูงสุด  ตามข้อ ๙ 
วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ตลอดจนยื่นค าร้อง



๑๒ 
 

ขอหนังสือน าส่ งตั ว เ พ่ือทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ เครื่ องส่ ง
วิทยุกระจายเสียง และยื่นค าร้องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือตรวจวัดแพร่
แปลกปลอมของสถานีให้ครบถ้วน หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด 

  ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตของสถานีวิทยุกระจายเสียงตะวันใหม่ เรดิโอ รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๐๘๗ ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเท่ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงตะวันใหม่ 
เรดิโอ “สื่อกลางเพ่ือชุมชน เพ่ือคนพลัดถิ่น” รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๘๙ ที่ได้
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปก่อน เพ่ือให้ใบอนุญาตมีระยะเวลา
สิ้นสุดพร้อมกัน  

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตะวันใหม่ ๙๙๙ จ านวน ๒ สถานี   

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาการยื่นค าขอฯ ต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการในประเภททาง
ธุรกิจ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ได้อย่างเคร่งครัด อีกท้ังในกรณีการรับค าร้องขอขยายระยะเวลายื่น
ต่ออายุฯ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๘๗ ซึ่งยื่นต่ออายุ
คราวแรกเมื่อ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ส่งคืนค าขอฯ กระทั่งใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง
เกินกว่า ๖ เดือนนั้น สะท้อนถึงความไม่พร้อมที่จะทดลองประกอบกิจการของ
ผู้ทดลองเอง จึงเห็นควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้”  

๓. กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๒๐๐๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้ 

  “ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็น
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้
ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการ



๑๓ 
 

ประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่อ
อายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มี
ความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรร
คลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราว
ไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้ต่ออายุแม้แต่ในรายที่มีการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางขุนนนท์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงอินโทร เรดิโอ 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๓๒๑ : ปส.๑   

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

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

 ๑. เห็นชอบให้รับค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของห้ างหุ้ นส่ วนจ ากัด  บางขุนนนท์  เ รดิ โอ  สถานี
วิทยุกระจายเสียงอินโทรเรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๓๒๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยาย
ระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๙ วรรคสี่
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางขุนนนท์ เรดิโอ ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม และยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ พร้อมช าระค่า
ด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา รวมทั้งยื่นค าร้องขอออกอากาศ
ชั่วคราวเพ่ือท าการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี และยื่นค าร้องขอ
หนังสือน าส่งเพ่ือตรวจมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด 



๑๔ 
 

  ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางขุนนนท์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงอินโทร
เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๓๒๑ ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิมตามข้อ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามข้อ ๑. เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด  

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็นการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยขอยืนยัน
ความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่มีการต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับ
กิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้นเมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย     
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง       
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะ
ส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน  
เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางขุนนนท์  เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงอินโทรเรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๓๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ประเภทกิจการทางธรุกิจ 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประดิษฐ เรดิโอ : ปส.๑ 

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

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

 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประดิษฐ เรดิ โอ ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปีนับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ เนื่องจากแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ ข้อก าหนด 
คุณสมบัติ ลักษณะการทดลองประกอบกิจการ และการด าเนินการยื่นค าขอ
ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ ๙ ภาคผนวก ค และภาคผนวก ญ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ และประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ๒. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประดิษฐ เรดิโอ ด าเนินแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับ
ประเภทและข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้น าหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ มาปรับปรุงข้อมูลเป็นประเภทกิจการทางธุรกิจไงสืระ 

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

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประดิษฐ เรดิโอ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้สงวนความเห็น
ต่อมติ กสทช. ในการพิจารณาเห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจากประเภทบริการชุมชน
เป็นประเภทกิจการทางธุรกิจ ด้วยเห็นว่าเป็นการด าเนินนโยบายอย่างไม่ถูกต้อง 
เพราะจะส่งผลให้สถานีวิทยุทดลองในสัดส่วนประเภททางธุรกิจมีจ านวน
เพ่ิมขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให้สถานีวิทยุทดลองที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก



๑๖ 
 

คงปริมาณเท่าเดิมโดยไม่มีมาตรการควบคุม อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
ก ากับดูแลในอนาคต อีกทั้งการยื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวเป็นการด าเนินการโดยขัดหรือแย้ง
กับมติของ กสท. เดิมและประกาศหลักเกณฑ์ที่มีอยู่” 

๓.  กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๒๐๐๑๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้ 

    “ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควร
จะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนด
วิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
จริ งจั ง  เ พ่ือแก้ ไขปัญหาเรื้ อรั ง ใน เรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและ
ชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
ทางธุรกิจ ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ การยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบ
กิจการสถานีวิทยุจากประเภทกิจการบริการชุมชนมาเป็นประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
 (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (๒ สถานี)  
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ ดังนี้ 

 



๑๗ 
 

๑. บริษัท กรรณญากร จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง กรรณญากร รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๔๑๖ คลื่นความถี่ ๙๕.๗๕ MHz 

๒. บริษัท มีเดีย วัน ครีเอชั่น จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑ เรดิโอ คลับ 
รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๒ คลื่นความถี่ ๙๑.๐๐ MHz 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ 
๕.๑.๕ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ      
ผู้ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจที่ยื่นค าขอฯ ภายหลัง
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม        
ผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้”  

๓.  กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๒๐๐๒๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร โดยมีการต่ออายุกันเรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมี
ลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่
กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล  
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้
คลื่นความถ่ีออกไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความ
กระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรร
คลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะชั่วคราว



๑๘ 
 

ไปเรื่อยๆ แม้แต่ในรายที่มีการด าเนินการต่ออายุไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนดดังเช่นกรณีเหล่านี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 

และค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ : ปส.๑ 
 

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

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
ทางธุรกิจ แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ โดยให้มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากแบบค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ ข้อก าหนด คุณสมบัติ ลักษณะการทดลองประกอบ
กิจการ และการด าเนินการยื่นค าขอ ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ ๙ ภาคผนวก ค 
และ ภาคผนวก ญ ของ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และประกาศ ส านักงาน กสทช. 
เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

 ๒. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม เวียงหนองล่อง 
เปลี่ยนแปลงเป็น ดี นาว เรดิโอ 

 ๓. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับ
ประเภทและข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้น าหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ มาปรับปรุงข้อมูลเป็นประเภทกิจการทางธุรกิจ 

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

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ และค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัมมาเวฟ 



๑๙ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๖ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้สงวนความเห็น
ต่อมติกสทช. ในการพิจารณาเห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจากประเภทบริการชุมชน
เป็นประเภทกิจการทางธุรกิจ ด้วยเห็นว่าเป็นการด าเนินนโยบายอย่างไม่ถูกต้อง 
เพราะจะส่งผลให้สถานีวิทยุทดลองในสัดส่วนประเภททางธุรกิจมีจ านวน
เพ่ิมขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให้สถานีวิทยุทดลองที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก
คงปริมาณเท่าเดิมโดยไม่มีมาตรการควบคุม อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
ก ากับดูแลในอนาคต อีกทั้งการยื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวเป็นการด าเนินการโดยขัดหรือแย้ง
กับมติของ กสท. เดิมและประกาศหลักเกณฑ์ที่มีอยู่” 

๓.  กสทช. ประวิทย์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๒๐๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควร
จะต้องมีการทบทวน เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
โดยเฉพาะการอนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนด
วิธีการจัดสรรเอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
จริงจัง เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยก าหนดแนวทางการก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้
ตอบสนองต่อเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ  
ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือ
จ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ การยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ
สถานีวิทยุจากประเภทกิจการบริการชุมชนมาเป็นประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” 

 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๘๖ kHz ขอขยายเวลา
หยุดออกอากาศชั่วคราว เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อเครื่องส่งกระจายเสียง
และสายอากาศยังไม่แล้วเสร็จ :  ปส.๑  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๘๖ kHz 

ขยายเวลาหยุดออกอากาศชั่วคราวจนกว่าจะด าเนินการจัดซื้อเครื่องส่ง
กระจายเสียงและสายอากาศเสร็จสิ้นและสามารถกลับมาออกอากาศได้ 

๒. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานความคืบหน้าการด าเนินการจัดซื้อเครื่องส่ง
กระจายเสียงและสายอากาศให้ส านักงาน กสทช. เพ่ือทราบเป็นประจ าทุก ๖ เดือน 
จนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ และเมื่อสามารถกลับมาออกอากาศได้       
อีกครั้ง ให้แจ้งส านักงาน กสทช. เพ่ือทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันที่
จะกลับมาออกอากาศ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ 
๑๓๘๖ kHz ขอขยายเวลาหยุดออกอากาศชั่วคราว เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อ
เครื่องส่งกระจายเสียงและสายอากาศยังไม่แล้วเสร็จ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

เครือข่ายกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๓ สถานี ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติ 
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย
อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย
กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน ๓ สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๙๑๔ นทพ. เชียงราย ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๙๓๔ นทพ. อุทัยธานี  ระบบเอฟเอ็ม ความถี่  ๘๘.๗๕ MHz และสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๙๑๔ นทพ. เชียงราย ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๙๕ kHz 

 
หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ในเครือข่ายกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๓ สถานี ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามมติ  
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๙ : การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน : ปส.๑  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้รับอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง และอนุญาตให้มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทาน ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ส าหรับสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาว
ของชาวพุทธ วัดป่าสวย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  (รหัสสถานี 
๑๑๕๕๐๐๑๑) ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และให้ยื่นค าร้องขอออกอากาศชั่วคราว เพ่ือท าการวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีตามกระบวนการที่ก าหนดในมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป 
และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลง
ทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด  

 ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธ วัดป่าสวย อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี (รหัสสถานี ๑๑๕๕๐๐๑๑) ปฏิบัติตามภาคผนวก ก  แนบท้าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระค่าด าเนินการและเงินเพ่ิม ตามข้อ ๙ วรรคสี่ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๑. เนื่องจากมีการช าระเงินดังกล่าวไว้โดย
ครบถ้วนในคราวก่อนแล้ว 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิ พุทธอเนกประสงค์           
วัดสังฆทาน 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า เรื่องนี้เกิดข้ึนตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และมูลนิธิพุทธ
อเนกประสงค์วัดสังฆทาน ได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ซึ่งการใช้เวลาในกระบวนการพิจารณาอุทธรณค์่อนข้างจะนานเกินไป 

 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  
รอบบัญชีปี ๒๕๕๙  : ปส.๓  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ 
จ านวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท ดับบลิว แอนด์ วาย เคเบิ้ล ซิสเท็มส์ จ ากัด และ 
บร ิษัท หัวช้าง เคเบิล บอร์ดแบนด์ จ ากัด  

 ๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์        
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ จ านวน ๑๘ ราย เนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี       
รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ และปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า ผู้รับใบอนุญาตฯ มีการพัก
หรือหยุด และเลิกประกอบกิจการ ซึ่งถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดก่อนเลิกกิจการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
พร้อมทั้งให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระท าความผิดดังกล่าวด้วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง

และโทรทัศน์ : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง
และบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ 
พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้พลต ารวจโท 
รอย อิงคไพโรจน์ เป็นอนุกรรมการแทน 

 ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับ
การแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้พลโท ภิภพ 
จิตต์แจ้งกุล พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้พันเอก กิตติพงษ์ พุทธิมณี 
เป็นอนุกรรมการแทน 



๒๓ 
 

 ๓. แต่งตั้งนายอนุรักษ์ นิยมเวช เป็นอนุกรรมการ (เพ่ิมเติม) ในคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๑  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน
ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒ 

ระหว่าง บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด ที่ ๑ และพวกรวม ๔ คน         
(ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)          
: มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ 
๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทล
ไลท์ กรุ๊ป จ ากัด ที่ ๑ และพวกรวม ๔ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

 ๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษา ตามข้อ ๑. และเห็นชอบแนวทางการจัดท า    
ค าอุทธรณค์ดดีังกล่าวตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์        
รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหากรณีหมายเลขช่องในล าดับต้นๆ ที่เป็นช่องว่าง (ไม่มีรายการ) 

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

  
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๘๑/
๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ 
กรุ๊ป จ ากัด ที่ ๑ และพวกรวม ๔ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

 
 



๒๔ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๒ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาทั้งสี่วาระ ในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้อง 
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘) หรือ “ประกาศจัดล าดับ” และต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้
เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว ตามผลค าพิพากษาในคดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒ คดีปกครอง
หมายด าที่ ๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๓/๒๕๖๒ คดีปกครองหมายเลข
ด าที่ ๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ และคดีปกครองหมายเลขด าที่ 
๑๐/๒๕๕๙  หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๒  

  เนื่องจากเมื่อผมพิจารณาผลของค าพิพากษาที่ระบุว่า ประโยชน์ที่
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะได้รับจากประกาศพิพาท
ดังกล่าว (ประกาศจัดล าดับ) มีสัดส่วนที่น้อยมากถึงอาจไม่มีเลย ในกรณีที่
ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ประสงค์จะรับชมทีวีในโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก ประกอบกับสาระตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ที่มี
ต่อกรณีนี้แล้ว ผมจึงเห็นสอดคล้องกับค าพิพากษาในเรื่องการเรียงล าดับช่อง
รายการ โดยเฉพาะในกรณีที่ระยะเวลาบังคับใช้ประกาศจัดล าดับได้ล่วงเลย
มาถึงสี่ปีแล้ว ดังนั้น กสทช. จึงไม่ควรอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง แต่ควรใช้โอกาสนี้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ในห้วงเวลา
ที่ก าลังจะสิ้นสุดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการมัสแครี่ในปี ๒๕๖๒ ตลอดจน
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามประกาศมัสแครี่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วย เช่น กสทช. อาจเจรจาให้
ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ สามารถน าช่องรายการในกิจการไม่ใช้คลื่นมา
ออกอากาศทดแทนในช่องรายการทีวีดิจิตอลที่ยุติการออกอากาศไปแล้วได้
ตามความประสงค์ แต่ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมัสแครี่ในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถคงหมายเลข 
ช่องรายการทีวีดิจิตอลไว้ได้ตามที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องการ
แนวนโยบายเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศและเปิดให้มีการแข่งขันที่  
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็ยังท าให้ประชาชน
ได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไปได้อย่างทั่วถึงเช่นเดิม” 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๓/
๒๕๖๒ ระหว่าง สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ที่ ๑ และพวกรวม ๑๖ คน 
(ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 
: มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ 
๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่  ๑๓๒๓/๒๕๖๒ ระหว่าง สมาคมการค้า
ผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ที่ ๑ และพวกรวม ๑๖ คน (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

 ๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาตามข้อ ๑. และเห็นชอบแนวทางการจัดท าค า
อุทธรณ์คดีดังกล่าวตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รับ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหากรณีหมายเลขช่องในล าดับต้นๆ ที่เป็นช่องว่าง (ไม่มีรายการ) 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๙๕/
๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๓/๒๕๖๒ ระหว่าง สมาคมการค้าผู้ประกอบการ
เคเบิ้ลทีวี ที่ ๑ และพวกรวม ๑๖ คน (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๓ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาทั้งสี่วาระ ในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้อง 
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘) 
หรือ “ประกาศจัดล าดับ” และต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้ 
เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว ตามผลค าพิพากษาในคดีปกครอง
หมายเลขด าที่ ๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒ คดีปกครอง
หมายด าที่  ๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่  ๑๓๒๓/๒๕๖๒ คดีปกครอง 
หมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ และคดีปกครอง
หมายเลขด าท่ี ๑๐/๒๕๕๙  หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๒  

  เนื่องจากเมื่อผมพิจารณาผลของค าพิพากษาที่ระบุว่า ประโยชน์ที่
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะได้รับจากประกาศพิพาท
ดังกล่าว (ประกาศจัดล าดับ) มีสัดส่วนที่น้อยมากถึงอาจไม่มีเลย ในกรณีที่
ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ประสงค์จะรับชมทีวีในโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับ



๒๖ 
 

สมาชิก ประกอบกับสาระตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ที่มี
ต่อกรณีนี้แล้ว ผมจึงเห็นสอดคล้องกับค าพิพากษาในเรื่องการเรียงล าดับช่อง
รายการ โดยเฉพาะในกรณีที่ระยะเวลาบังคับใช้ประกาศจัดล าดับได้ล่วงเลย
มาถึงสี่ปีแล้ว ดังนั้น กสทช. จึงไม่ควรอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
แต่ควรใช้โอกาสนี้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ในห้วงเวลาที่
ก าลังจะสิ้นสุดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการมัสแครี่ในปี ๒๕๖๒ ตลอดจน
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามประกาศมัสแครี่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วย เช่น กสทช. อาจเจรจาให้
ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ สามารถน าช่องรายการในกิจการไม่ใช้คลื่นมา
ออกอากาศทดแทนในช่องรายการทีวีดิจิตอลที่ยุติการออกอากาศไปแล้วได้
ตามความประสงค์ แต่ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมัสแค่รี่ในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถคงหมายเลข 
ช่องรายการทีวีดิจิตอลไว้ได้ตามที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องการ
แนวนโยบายเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศและเปิดให้มีการแข่งขัน        
ที่ เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็ยังท าให้
ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้อย่างทั่วถึงเช่นเดิม” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ 

ระหว่าง บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่         
๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม 
จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๒) 

 ๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาตามข้อ ๑. และเห็นชอบแนวทางการจัดท าค า
อุทธรณ์คดีดังกล่าวตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รับ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหากรณีหมายเลขช่องในล าดับต้นๆ ที่เป็นช่องว่าง (ไม่มีรายการ) 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๙ 
หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด      
(ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 



๒๗ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๔ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาทั้งสี่วาระ ในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้อง 
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘) หรือ “ประกาศจัดล าดับ” และต่อมาศาลปกครองกลางได้มี         
ค าพิพากษาให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว ตามผลค าพิพากษา
ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒ 
คดีปกครองหมายด าที่ ๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๓/๒๕๖๒ คดี
ปกครองหมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ และคดี
ปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๐/๒๕๕๙  หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๒  

  เนื่องจากเมื่อผมพิจารณาผลของค าพิพากษาที่ระบุว่า ประโยชน์ที่
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะได้รับจากประกาศพิพาท
ดังกล่าว (ประกาศจัดล าดับ) มีสัดส่วนที่น้อยมากถึงอาจไม่มีเลย ในกรณีที่
ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ประสงค์จะรับชมทีวีในโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก ประกอบกับสาระตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ที่มี
ต่อกรณีนี้แล้ว ผมจึงเห็นสอดคล้องกับค าพิพากษาในเรื่องการเรียงล าดับ   
ช่องรายการ โดยเฉพาะในกรณีที่ระยะเวลาบังคับใช้ประกาศจัดล าดับได้
ล่วงเลยมาถึงสี่ปีแล้ว ดังนั้น กสทช. จึงไม่ควรอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ปกครองกลาง แต่ควรใช้โอกาสนี้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการโครงข่ายฯ   
ในห้วงเวลาที่ก าลังจะสิ้นสุดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการมัสแครี่ในปี ๒๕๖๒ 
ตลอดจนปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามประกาศมัสแครี่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วย เช่น กสทช. อาจเจรจา
ให้ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ สามารถน าช่องรายการในกิจการไม่ใช้คลื่นมา
ออกอากาศทดแทนในช่องรายการทีวีดิจิตอลที่ยุติการออกอากาศไปแล้วได้
ตามความประสงค์ แต่ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมัสแครี่ในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถคงหมายเลข 
ช่องรายการทีวีดิจิตอลไว้ได้ตามที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องการ
แนวนโยบายเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศและเปิดให้มีการแข่งขันที่  
เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็ยังท าให้ประชาชน
ได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการท่ัวไปได้อย่างทั่วถึงเช่นเดิม” 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕  :  ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๐/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่            
๑๓๒๖/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) กับ
พวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒)  : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่  
๑๐/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ 
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

 ๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาตามข้อ ๑. และเห็นชอบแนวทางการจัดท าค า
อุทธรณ์คดีดังกล่าวตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รับ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหากรณีหมายเลขช่องในล าดับต้นๆ ที่เป็นช่องว่าง (ไม่มีรายการ) 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที ่๕.๑.๑๕ เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๒  ระหว่าง บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) 
กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๕ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาทั้งสี่วาระ ในกรณีที่มีผู้ยื่นฟ้อง 
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘) หรือ “ประกาศจัดล าดับ” และต่อมาศาลปกครองกลางได้มี         
ค าพิพากษาให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว ตามผลค าพิพากษา
ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๘๑/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๑๖/๒๕๖๒ 
คดีปกครองหมายด าที่ ๒๐๙๕/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๓/๒๕๖๒ คดี
ปกครองหมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ และคดี
ปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๐/๒๕๕๙  หมายเลขแดงที่ ๑๓๒๖/๒๕๖๒  

  เนื่องจากเมื่อผมพิจารณาผลของค าพิพากษาที่ระบุว่ า ประโยชน์ที่
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะได้รับจากประกาศพิพาท
ดังกล่าว (ประกาศจัดล าดับ) มีสัดส่วนที่น้อยมากถึงอาจไม่มีเลย ในกรณีที่
ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ประสงค์จะรับชมทีวีในโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก ประกอบกับสาระตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ที่มี



๒๙ 
 

ต่อกรณีนี้แล้ว ผมจึงเห็นสอดคล้องกับค าพิพากษาในเรื่องการเรียงล าดับช่อง
รายการ โดยเฉพาะในกรณีที่ระยะเวลาบังคับใช้ประกาศจัดล าดับได้ล่วงเลย
มาถึงสี่ปีแล้ว ดังนั้น กสทช. จึงไม่ควรอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
แต่ควรใช้โอกาสนี้เจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ในห้วงเวลาที่
ก าลังจะสิ้นสุดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการมัสแครี่ในปี ๒๕๖๒ ตลอดจน
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามประกาศมัสแครี่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลด้วย เช่น กสทช. อาจเจรจาให้
ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ สามารถน าช่องรายการในกิจการไม่ใช้คลื่นมา
ออกอากาศทดแทนในช่องรายการทีวีดิจิตอลที่ยุติการออกอากาศไปแล้วได้
ตามความประสงค์ แต่ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมัสแครี่ในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถคงหมายเลข 
ช่องรายการทีวีดิจิตอลไว้ได้ตามที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลต้องการ
แนวนโยบายเช่นนี้ จะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศและเปิดให้มีการแข่งขัน           
ที่ เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ขณะเดียวกันก็ยังท าให้
ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปได้อย่างทั่วถึงเช่นเดิม” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ :  ค าสั่งทางปกครองแจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน : นส. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบข้อมูลผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระ
ไม่ครบถ้วน ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ และกรณีสอบทานแล้วพบว่าช าระขาด  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
หรือช าระไม่ครบถ้วน ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ และกรณีสอบทานแล้วพบว่า
ช าระขาด ซึ่งยังมีสถานะเป็นผู้ได้รับอนุญาต จ านวน ๔๓ ราย ให้ด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
พร้อมก าหนดมาตรการทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตในกรณีที่ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ค าสั่งทางปกครองแจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน 

 
 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง หมอล าดังร้อยเอ็ด
เจ็ดย่านน้ า คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕  MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร   
ที่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง หมอล าดังร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ า คลื่นความถี่ 
๘๘.๗๕  MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตราลีฟ-เวลล์) DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT 
(LIVE-WELL BRAND) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๑๐๐๕๕-๑-๐๐๓๓  และ
ผลิตภัณฑ์ชัวร์คอฟฟ่ี (กาแฟส าเร็จรูปผสม) Sure Coffee (Instant Coffee 
Mixture) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๖๑๕๘-๒-๐๐๑๐ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอัน  
ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง หมอล าดัง
ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ า คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕  MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที ่๕.๑.๑๗ เรื่อง กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง 
หมอล าดังร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ า คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕  MHz  จังหวัดร้อยเอ็ด โฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๘  : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงบุษราคัม คลื่นความถี่ FM ๘๙.๒๕ MHz  โดย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาบุษราคัม โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาที่อาจเข้าข่ายเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(เลขที่ ๖๖/๒๕๖๑)  : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พะเยาบุษราคัม สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงบุษราคัม คลื่นความถี่ FM ๘๙.๒๕ MHz 
จังหวัดพะเยา ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรตราคุณสัมฤทธิ์  ผลิตภัณฑ์ยาน้ ากษัยเส้น ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์              
เลขทะเบียนยา G ๙๖/๕๖  ผลิตภัณฑ์ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราสมุนไพรคุณ
สัมฤทธิ์ เลขทะเบียนยา G ๘๒๗/๕๔ และผลิตภัณฑ์ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 
ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนยา G ๗๐๗/๖๐ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาบุษราคัม สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงบุษราคัม 
คลื่นความถี่ FM ๘๙.๒๕ MHz จังหวัดพะเยา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงบุษราคัม คลื่นความถี่ 
FM ๘๙.๒๕ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยาบุษราคัม โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาที่เข้าข่าย
เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(เลขที่ ๖๖/๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๙ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด มยุราธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเพื่อคน
แพร่ คลื่นความถี่ ๑๐๕.๐๐  MHz  จังหวัดแพร่  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่       
เข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มยุราธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเพ่ือคนแพร่ คลื่นความถี่ ๑๐๕.๐๐ 
MHz  จังหวัดแพร่  ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์       
ตังถั่งซาร์น เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ ผลิตภัณฑ์เบต้า จินส์ ซี         
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๓๓๔ และผลิตภัณฑ์จิมบาน่า ซีตรัง        
เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-๐๖๑๖ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ   
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด มยุราธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเพ่ือคนแพร่ 
คลื่นความถี่ ๑๐๕.๐๐ MHz  จังหวัดแพร่  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที ่๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด มยุราธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุเพ่ือคนแพร่ คลื่นความถี ่๑๐๕.๐๐ MHz  จังหวัดแพร่  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่เข้าข่ายเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ส าหรับการ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ขอคืนใบอนุญาตการประกอบกิจการ    
ขอยกเว้นการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายเป็น
อักษรว่ิง และค าบรรยายเป็นเสียง : บส. 

 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ จัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มี
บริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และค าบรรยายเป็นเสียงในเวลา
ออกอากาศรวมกันอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒ ) และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประกอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ ข้อ ๑๐ (๒) ประกอบข้อ ๑๙ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๗ ราย ดังนี้ 

 ๑. บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด (ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์) 
 ๒. บริษทั ไบร์ท ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Bright TV) 
 ๓. บริษัท สปริงนิวส์ ๒๖ จ ากัด (ช่องรายการ SPRING ๒๖) 
 ๔. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ MCOT Kids & Family)  
 ๕. บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด  (ช่องรายการ VOICE TV) 
 ๖. บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ ๓ Family) 
 ๗. บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ ๓ SD) 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

 วาระที่ ๕.๑.๒๐  เรื่อง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่ขอคืนใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการขอยกเว้นการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ       
ค าบรรยายเป็นอักษรวิ่ง และค าบรรยายเป็นเสียง 

 
 
 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บ
โดยที่ไม่ได้มีการสมัครใช้บริการ พร้อมมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด (เลขที่   
๒๔/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
 ๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกว้น

ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บโดยที่ไม่ได้มีการสมัครใช้บริการ ทั้งนี้ ให้มีหนังสือชี้แจง            
ผู้ร้องเรียนเพ่ือทราบผลการพิจารณาพร้อมหนังสือชี้แจงของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ร้องเรียนว่า หากประสงค์จะด าเนินการ
ตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายซึ่งไม่อยู่ใน
อ านาจของ กสทช. ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือให้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ยกเลิกค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บโดยไม่ได้มีการสมัครใช้บริการ พร้อมมีหนังสือชี้แจง
รายละเอียด (เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒)   

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า หนังสือชี้แจงของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  
ระบุว่าได้ติดต่อผู้ร้องเรียนและได้รับการแจ้งว่ายินดียุติเรื่องร้องเรียน แต่ในส่วน
ของส านักงาน กสทช. ได้รับการแจ้งจากผู้ร้องเรียนว่าไม่ยุติเรื่องร้องเรียน
เฉพาะในส่วนที่ต้องการหนังสือชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับความผิดพลาด        
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงขอให้แนบหนังสือชี้แจงของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด         
ไปกับค าสั่งของส านักงาน กสทช. ด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบกิจการเพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(MCUTV) : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (MCUTV)  โดยก าหนดให้
มีอายุใบอนุญาต ๕ ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  



๓๕ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (MCUTV)   

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๓ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์             

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น 
ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น แชนแนล : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยอนุมัติ ให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น         
ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น แชนแนล ใบอนุญาตเลขที่ B1-
S21040-0304-56 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เดอะ 
คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น แชนแนล 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดิจิตอล : ทส. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
๑. เห็นชอบสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 

กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล และแนวทางการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป  



๓๖ 
 

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และให้น าประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เสนอประธาน กสทช. เพ่ือ
ลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “แฉ” เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕)  
อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท จีเอ็มเอ็ม  แชนแนล จ ากัด 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง GMM25 
(ช่อง ๒๕) เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอเนื้อหา
รายการ “แฉ” โดยให้ใช้ค าพูดที่เหมาะสม สุภาพ และตรวจสอบเนื้อหารายการ
ก่อนน าเสนอออกอากาศ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “แฉ” 
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง GMM25 (ช่อง ๒๕)  อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีนี้ผู้ร้องเรียนเป็นรายเดียวกันกับวาระที่ 
๕.๑.๒๖ โดยร้องในประเด็นที่ว่าเนื้อหาไม่ตรงกับระดับความเหมาะสม (เรต) 
ท. ซึ่งโดยทั่วไปก็มีวิธีการปรับแก้ไขสองแนวทาง คือการปรับเปลี่ยนเรต หรือ 
มิเช่นนั้นก็ต้องปรับเนื้อหา เมื่อแนวทางตามมติคือให้ปรับเนื้อหา ดังนั้น
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องซักซ้อมกับทั้งสองสถานีว่า ถ้าระดับความ
เหมาะสมเป็น ท. นั้น เนื้อหาควรจะมีหรือไม่ควรจะมีอะไร   

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ       
“ตกมันส์บันเทิง”  ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT 
HD (ช่อง ๓๐) : ผส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT 
HD (ช่อง ๓๐) เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศ
รายการ “ตกมันส์บันเทิง” เพ่ือให้มีการน าเสนอภาพและเนื้อหาสาระที่เหมาะสม
กับเยาวชน และเป็นไปตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑     

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการ “ตกมันส์บันเทิง” ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT HD (ช่อง ๓๐) 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีนี้ผู้ร้องเรียนเป็นรายเดียวกันกับวาระที่ 
๕.๑.๒๕ โดยร้องในประเด็นที่ว่าเนื้อหาไม่ตรงกับระดับความเหมาะสม (เรต) 
ท. ซึ่งโดยทั่วไปก็มีวิธีการปรับแก้ไขสองแนวทาง คือการปรับเปลี่ยนเรต หรือ 
มิเช่นนั้นก็ต้องปรับเนื้อหา เมื่อแนวทางตามมติคือให้ปรับเนื้อหา ดังนั้น
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องซักซ้อมกับทั้งสองสถานีว่า ถ้าระดับความ
เหมาะสมเป็น ท. นั้น เนื้อหาควรจะมีหรือไม่ควรจะมีอะไร   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บันเทิงไทยรัฐ” เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี 
(ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติการด าเนินการตามข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ 
“บันเทิงไทยรัฐ” เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) เนื่องจากไม่มีภาพและ
เนื้อหาที่เป็นการต้องห้ามออกอากาศ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓๘ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บันเทิงไทยรัฐ” 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง     

ลิ้งค์ ไทยแลนด์ เรดิโอ  คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงลิ้งค์ ไทยแลนด์ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz 
จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เป็นเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับค าสั่ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช. จะใช้มาตรการทางปกครองที่
สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ลิ้งค์ ไทยแลนด์ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอ
ภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่ งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อ
ผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ลิ้งค์ ไทยแลนด์ เรดิโอ  คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz 
จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง     
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดคลองคันฉอ  คลื่นความถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัด
สระแก้ว (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
: ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้วัดคลองคันฉอ  
ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ วัดคลองคันฉอ คลื่นความถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสระแก้ว (ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  
ทั้งนี้  เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดคลองคันฉอ  คลื่นความถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัด
สระแก้ว (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นการ
โฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร 
บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๒๙ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดคลอง
คันฉอ  คลื่นความถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสระแก้ว (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า ต่อไปขอให้ส านักงาน กสทช. เข้มงวดเรื่อง 
การตั้งชื่อสถานีด้วย ในกรณีมีการน าค าว่า “แห่งชาติ” มาใช้ เป็นเรื่องซึ่งควร
ต้องตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีนี้ที่เป็นประเด็นทางศาสนา 

 
 
 
 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง     
อิสระธรรม  คลื่นความถี่ ๙๕.๒๕ MHz จังหวัดนครปฐม (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้มูลนิธิธรรมมะอิสระ 
ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสระธรรม คลื่นความถี่ 
๙๕.๒๕ MHz จังหวัดนครปฐม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เพ่ือให้
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการออกค าสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศ
เนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสระธรรม คลื่นความถี่ ๙๕.๒๕ MHz 
จังหวัดนครปฐม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ของ
องค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล     
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง อิสระธรรม  คลื่นความถี่ ๙๕.๒๕ MHz จังหวัดนครปฐม 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง      

รักษ์พงษ์ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดหนองบัวล าภู (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ)  ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้สมาคมสมัชชา
มวลชนเพ่ือความมั่นคง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
รักษ์พงษ์ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดหนองบัวล าภู (ประเภทกิจการ



๔๑ 
 

บริการสาธารณะ) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.        
จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง      
ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรักษ์พงษ์ 
เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดหนองบัวล าภู (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณา       
เกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากบัดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง รักษ์พงษ์ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดหนองบัวล าภู 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๒ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น

เพื่อสุขภาพ คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๗๕ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น     
คนร่วมพัฒนา คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๗๕ MHz กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๑๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฟีน ดิจิตอลมีเดีย ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น
เพ่ือสุขภาพ คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๗๕ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นคนร่วม
พัฒนา คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๗๕ MHz ประเภทกิจการทางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร        
เป็นจ านวนเงินสถานีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๙ (๓)  ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ เนื่องจากทั้งสองสถานีได้มีการออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่มี
เนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ อันเป็นการกระท าความผิด            
ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 



๔๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๒  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นเพ่ือสุขภาพ คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๗๕ MHz และสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นคนร่วมพัฒนา คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๗๕ MHz กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    :  เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด : จท.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๘๒ ให้แก่บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ทั้งนี้ ให้บริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก  
 ของบริษัท มิซูมิ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และบริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด จ านวน ๓ สัญญา : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท 
ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด จ านวน ๓ สัญญา ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ 
วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

  
 



๔๓ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยและบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด จ านวน ๓ สัญญา 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเรื่องการเปิดเผยสัญญา ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดว่ามีกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ได้ด าเนินการ
เปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ครบถ้วน อันเป็นสิ่งที่ขัดต่อข้อก าหนดตามประกาศ 
กสทช. ทั้งนี้ ในระเบียบวาระนี้ ส านักงาน กสทช. ได้ตอบสนองต่อข้อสังเกต
ดังกล่าวโดยระบุว่า ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแนวทางการพิจารณาให้
เปิดเผยสัญญาให้เป็นไปตามประกาศ จึงนับเป็นเรื่องที่ดี เพ่ือต่อไปจะได้มี
แนวทางท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ปรับปรุงใหม่ของการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ที่ปรับปรุงใหม่ (๒๕๖๒) เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถ
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้  ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน 
กสทช. ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่
ปรับปรุงใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกต ว่าให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบวิธีการค านวน
อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายให้เป็นไปตามประกาศฯ ด้วย เนื่องจาก
ในขณะนี้มีการน าเอาเรื่องราคาตลาดมาก าหนดเป็นต้นทุน ซึ่งจริงๆ ราคาตลาด
กับต้นทุนเป็นคนละเรื่องกัน 

 
 
 
 



๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๒๗/๒๕๕๘ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๒๗/๒๕๕๘ คดี

หมายเลขแดงที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอเพิกถอน
ข้อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว   
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้เงินรายได้จาก
การให้บริการที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอัตรา      
ร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยน าส่งภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ          
วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๒๗/๒๕๕๘  
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๖๐/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ฟ้องคด ีกับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี)  

๓. เห็นชอบในหลักการให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครอง
ในคดีท่ีมีการฟ้องร้องในประเด็นเดียวกันนี้ เพื่อความเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ 
๒๒๒๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่  ๑๒๖๐/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ :   การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๓๐/๒๕๕๘ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด
(มหาชน)  (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบผลค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๓๐/๒๕๕๘ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน)  (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอ
เพิกถอนข้อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ



๔๕ 
 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่
ก าหนดให้เงินรายได้จากการให้บริการที่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินจะต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละของส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ให้บริการเคยน าส่ง
ภายใต้สัญญาสัมปทาน ณ วันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 

 ๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๓๐/๒๕๕๘ 
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) 

 ๓. มอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นอุทธรณ์ในคดีที่ศาลปกครองได้มีค าพากษา
คดีพิพาทเก่ียวกับการขอเพิกถอนข้อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทานหรือ
สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๕๘ ในกรณีการฟ้องร้องของ บมจ. ทีโอที แทน กสทช. ตามความเห็นของ 
กสทช. ประวิทย์ฯ  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ 
๒๒๓๐/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  (ผู้ฟ้องคดี)  กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๕ กิกะเฮิรตซ์ 

จ านวน ๒ ฉบับ : ทท.  คภ.  คท.  ปท.๑  ปท.๒ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน ๕ กิกะเฮิรตซ์ 
และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๔ กิกะเฮิรตซ์ 
และ/หรือ ๕ กิกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่น
ความถี่ย่าน ๕ กิกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้คลื่นความถี่
ย่าน ๒.๔ กิกะเฮิรตซ์ และ/หรือ ๕ กิกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้ ให้น าเสนอประธาน กสทช.        
เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 



๔๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน ๕ กิกะเฮรตซ์ จ านวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร่างประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมาย

โทรคมนาคม และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม  

๒.  เห็นชอบวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ และวิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะและกรอบระยะเวลา รวมทั้งเอกสารการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างฯ ทั้งสองฉบับ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓   

๓. เห็นชอบในหลักการการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์ประจ าที่และเลขหมายโทรศัพท์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือน าไป
จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ดังนี้ 
๓.๑. เห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว 

(Single rate) โดยให้น าอัตราดังกล่าวไปก าหนดไว้ในร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมที่จะน าไป       
จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

๓.๒ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่
ในอัตรา ๑ บาท/เลขหมาย/เดือน และอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตรา ๑.๖๒ บาท/เลขหมาย/เดือน ซึ่งเป็น
อัตราเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละทางเลือกท่ีน ามาพิจารณา   

๓.๓ ก าหนดให้มีบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑.๐๐ บาท/เลขหมาย/เดือน 
เป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่ประกาศในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ ส าหรับ         
ผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่        
ที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน ๕ ล้านเลขหมาย ณ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
และหากมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายใหม่เพ่ิมเติม ให้ใช้อัตรา ๑.๖๒ บาท/
เลขหมาย/เดือน ส าหรับเลขหมายใหม่ที่ขอรับการจัดสรรดังกล่าว  

 
 



๔๗ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๗  เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า ควรพิจารณาจัดท า RIA ในกรณีที่มี
การทบทวนค่าธรรมเนียมเลขหมาย ว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้รัฐ ต่อผู้บริโภค 
และต่อต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ระยะที่ ๒ การก ากับ

ดูแลบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และพื้นที่ห่างไกล 
(Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน ระยะที่ ๒  

การก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) และพ้ืนที่ห่างไกล 
(Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ในกรอบวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท          
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน ระยะที่ ๒ การก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่
ชายขอบ (Zone C+) และพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ     
กระจายเสียงฯ เพ่ือขอรับความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๕๒ และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘  เรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
ระยะที่ ๒ การก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) และพ้ืนที่
ห่างไกล (Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

 
 
 
 



๔๘ 
 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติในส่วนของ
แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน ระยะที่ ๒ การก ากับดูแล
บริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) และพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) ภายใต้
แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ส าหรับร่างขอบเขตงาน (TOR) เป็นฉบับที่ยังไม่สมบูรณ ์ 
ซึ่งจะต้องอนุมัติไปด าเนินการปรับปรุงขอบเขตงาน  (TOR) ให้สมบูรณ์ตาม
กระบวนการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ :  การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่องวิทยุ 

คมนาคมระบบควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ ส าหรับใช้ในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต  - บางซื่อ และบางซื่อ – ตลิ่งชัน : 
คท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และอนุญาตให้ใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคมเพ่ือใช้ในระบบควบคุมการเดินรถไฟมาตรฐานยุโรป ระดับที่ ๑ 
(European Train Control System (ETCS) Level 1)  ส าหรับใช้ในโครงการระบบ
รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต - บางซื่อ และบางซื่อ – ตลิ่งชัน ได้แก่ 
๑.๑ กิจการประจ าที่ (FIXED SERVICE) คลื่นความถี ่๒๖.๘ – ๒๘.๖ kHz 

ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๑.๘ kHz 
 ๑.๒ กิจการประจ าที่ (FIXED SERVICE) คลื่นความถี่ ๒๙.๘ – ๓๑.๓ kHz  
          ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๑.๕ kHz 

๑.๓ กิจการเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) คลื่นความถี่ ๔.๒๓๔ MHz  
ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๒ MHz 

๑.๔ กิจการประจ าที่ (FIXED SERVICE) คลื่นความถี่ ๒๗.๐๙๕ MHz       
ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๑๐ kHz 

๒. อนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้คลื่นความถ่ีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ตามข้อ ๑. โดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้  

 ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จาก กสทช. ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้ง  
ขออนุญาตก่อนถึงวันสิ้ นสุดการอนุญาตดั งกล่ าว เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นตราอักษร แบบ/รุ่น ที่ผ่านการตรวจยืนยัน
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิค จากส านักงาน กสทช.  

 
 



๔๙ 
 

๒.๓ หากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใดเพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการ
ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และขอรับใบอนุญาต
ที่เก่ียวข้องก่อนทุกครั้ง 

    ๒.๔ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดต่อส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับการตรวจยืนยันคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม และติดต่อส านักการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(แล้วแต่กรณี)  

๒.๕ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ กสทช. ก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๒.๖ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยช าระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้
ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ เป็นจ านวนเงิน 
๑,๓๓๐.๐๐ บาท และภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๗ เป็นจ านวนเงิน 
๙๓.๑๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๓.๑๐ บาท ภายในระยะเวลา 
๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.  

๓. อนุญาตให้กิจการร่วมค้า MHSC (ประกอบด้วย บริษัท Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd.  บริษัท Hitachi, Ltd และบริษัท Sumitomo Corporation) 
หรือผู้แทน น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
น าไปใช้งานตามที่ได้รับอนุญาต โดยให้ติดต่อส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม 
ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกล่าว   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙  เรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ ส าหรับใช้ใน
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต - บางซื่อ และบางซื่อ – ตลิ่งชัน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ :  การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ระบบควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ ส าหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจริะ – ขอนแก่น  : คท. 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย และอนุญาตให้ใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคมเพ่ือใช้ในระบบควบคุมการเดินรถไฟมาตรฐานยุโรป ระดับท่ี ๑  



๕๐ 
 

(European Train Control System (ETCS) Level 1) ส าหรับใช้ในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู ่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ได้แก่ 
๑.๑ กิจการประจ าที่ (FIXED SERVICE) คลื่นความถี่ ๙.๐๕๐ MHz  
      ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๑๐ kHz 

 ๑.๒ กิจการเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) คลื่นความถี่ ๔.๒๓๔ MHz    
          ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒ MHz 
๒. อนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้คลื่นความถ่ีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

ตามข้อ ๑. โดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้  
 ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

จาก กสทช. ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้ง 
ขออนุญาตก่อนถึงวันสิ้ นสุดการอนุญาตดั งกล่ าว เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

 ๒.๒ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาต
ให้น าเข้า ตามหนังสือส านักงาน กสทช. ที่ สทช. ๒๕๑๓/๗๙๐๑.๑๗      
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

๒.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นตราอักษร แบบ/รุ่น ที่ผ่านการตรวจยืนยัน
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคจากส านักงาน กสทช.  

๒.๔ หากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใดเพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการ
ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และขอรับใบอนุญาต
ที่เก่ียวข้องก่อนทุกครั้ง 

    ๒.๕ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดต่อส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับการตรวจยืนยันคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม และติดต่อส านักการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(แล้วแต่กรณี)  

๒.๖ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ กสทช. ก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๒.๗ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยช าระค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ก าหนดให้ผู้ใช้
ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ เป็นจ านวนเงิน 
๒๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท และภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๗ เป็นจ านวนเงิน 
๑๔,๐๗๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๕,๐๗๐.๐๐ บาท ภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช.  

 
 



๕๑ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๐  เรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ ส าหรับใช้ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑  :  การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ระบบควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ ส าหรับใช้ในโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย 
พร้อมทางเลี่ยงเมือง (Chord Lines) ๓ แห่ง : คท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอดังนี้ 
๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และอนุญาตให้ใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคมเพ่ือใช้ในระบบควบคุมการเดินรถไฟมาตรฐานยุโรป ระดับที่ ๑  
(European Train Control System (ETCS) Level 1) ส าหรับใช้ในโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – 
แก่งคอย พร้อมทางเลี่ยงเมือง (Chord Lines) ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑.๑ กิจการเคลื่อนที่ทางบก (LAND MOBILE SERVICE) คลื่นความถี่ ๔.๒๓๔ MHz  

ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๒ MHz 
๑.๒ กิจการประจ าที่ (FIXED SERVICE) คลื่นความถี่ ๒๗.๐๙๕ MHz       

ความกว้างแถบคลื่นความถ่ี ๑๐ kHz 
๒. อนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้คลื่นความถ่ีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 

ตามข้อ ๑. โดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้  
 ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑. เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

จาก กสทช. ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้ง  
ขออนุญาตก่อนถึงวันสิ้ นสุดการอนุญาตดั งกล่ าว เพ่ือให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นตราอักษร แบบ/รุ่น ที่ผ่านการตรวจยืนยัน
คุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคจากส านักงาน กสทช.  

๒.๓ หากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใดเพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการ
ขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และขอรับใบอนุญาต
ที่เก่ียวข้องก่อนทุกครั้ง 

 
 
 
 



๕๒ 
 

    ๒.๔ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดต่อส านักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับการตรวจยืนยันคุณสมบัติ
หรือลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม และติดต่อส านักการ
อนุญาตและก ากับวิทยุคมนาคม ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ตามท่ีได้รับอนุญาตก่อนน าไปใช้งาน 

๒.๕ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ กสทช. ก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๓. อนุญาตให้บริษัท ซิโนไทย-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
น าไปใช้งานตามท่ีได้รับอนุญาต โดยให้ติดต่อส านักการอนุญาตและก ากับวิทยุ
คมนาคม ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้า
เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบควบคุมการเดินรถไฟและอาณัติสัญญาณ ส าหรับใช้ใน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – วิหารแดง        
และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทางเลี่ยงเมือง (Chord Lines) ๓ แห่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที ่๕.๓.๑ : การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน

ประจ าปี : บย.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปี ออกไป ตามที่
เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

 
หมายเหต ุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า โดยรวมไม่น่ามีประเด็นปัญหา เนื่องจากเป็นการ

แก้ไขตามกฎคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กฎ กพ.) เว้นแต่เมื่ออ้างกฎ กพ. 
ในการเพ่ิมสิทธิการลาประเภทต่างๆ ในเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่กลับไม่ได้
แก้ไขในเรื่องจ านวนวันลาปกติให้สอดคล้องกัน ซึ่งตามกฎ กพ. ก าหนดไว้เพียง 
๒๓ วัน ในขณะที่ระเบียบของ กสทช. ก าหนดวันลาให้ถึง ๔๐ วัน ดังนั้นจึงฝาก
ส านักงาน กสทช. พิจารณาในแง่ตรรกของการอ้างกฎ กพ. ด้วย มิเช่นนั้นจะเป็นว่า
อ้างเพ่ือแก้ตามเฉพาะในส่วนที่ได้ประโยชน์ 

 



๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ :  การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) 
ครั้งที่ ๑๐ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม :  คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ  คภ.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ
ก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว (JTC) ครั้งที่ ๑๐ 
(The 10th Meeting of Joint Technical Committee on  Coordination and 
Assignment of Frequencies  along Thailand – Lao PDR Common Border – 
JTC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ นครหลวงเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุ
ตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย – ลาว (JTC) ครั้งที่ ๑๐ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : แผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ : มท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบแผนการด าเนินการในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ทั้งนี้ โดยให้ปรับกรอบระยะเวลาในการด าเนินการโดยขยายกรอบ



๕๔ 
 

ระยะเวลาออกไปถึงไตรมาสที่ ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีระยะเวลา
ศึกษาพระราชบัญญัติการประกอบกิจการฯ ทั้งสองฉบับโดยละเอียด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการและกรอบ
ระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ได้ปรับแล้วตามมติข้อ ๑. 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบ 
และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ    

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง แผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม่มี - 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๕   น.  
 
                                      


