
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ห-องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าที่ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๕. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ทําหน�าที่เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! ติดภารกิจไปต5างประเทศ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส5วน รักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส5วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส5วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท! ผู�อํานวยการส5วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก5งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 

 

๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ5มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ชี้แจง 
๑. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๒. นางสุพินญา  จําปE ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๓. นางสาวอัจฉรา  ปณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล  
๔. นางธีตานันตร   สีวะรา ผู�อํานวยการส"วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม 
๕. นายประถมพงศ   ศรีนวล ผู�อํานวยการส"วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร

โทรคมนาคม 
๖. นายอรรถปรีชา  รักษาชาติ ผู�อํานวยการส"วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๗. นายปรัชพัฒน   วงษ เนติศิลป/ ผู�อํานวยการส"วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นางรวิภา  ด�วงแดงโชติ ผู�อํานวยการส"วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๙. นายประวิทย   สันธนะวิทย  นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน"งผู�อํานวยการส"วน 

สํานักทรัพยากรบุคคล  
๑๐. นางสาวศิริพร  หงส!ชัชวาล  เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรโทรคมนาคม  
๑๑. นางสาววรุณรัตน!  กิจภากรณ!  นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๒. นางสาวสุรางคนา  ด5านพิทักษ!   นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นายรัฐพงศ!  โภคะสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๔. นายสุกฤษฎ์ิ  ใจหาญ  วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๕. นางสาวนรีกานต!  บางอ�อ   วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๖. นางสาวเสาวรส  ทิพย!ธรรมธารา  นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๗. นางสาวสุชารีย!  ช5างทอง  นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๘. นางสาวทัศน!วรรณ  เหล5าเจริญเกียรติ  เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต�น สํานักวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๙. นายอิทธิพัทธ!  อัครสินยากร  วิศวกรปฏิบัติการระดับต�น สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๐. นายเกียรติศักดิ์  พันธ!เขียว  นิติกรปฏิบัติการระดับต�น สํานักทรัพยากรบุคคล 
๒๑. นายวสวัท  เอนกนันท!  ลูกจ�าง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
 
 
 
 
 



๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น.  
 
ประธาน    กล5าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
 

๑. เม่ือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เข�าร5วมงาน และกล5าวต�อนรับ
ในพิธีเปHดงานเสวนา “Roadmap 5G ดันไทยนํา ASEAN” ซึ่งจัดขึ้นโดย
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร! รางนํ้า โดยมี
วัตถุประสงค!เพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู�ที่เก่ียวข�อง เก่ียวกับการเตรียมการ
และตรวจสอบความคืบหน�าของการใช�เทคโนโลยี 5G ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ!สุวรรณ) เป\นประธานในพิธีเปHด และมีการบรรยายพิเศษ
โดยรัฐมนตรีว5าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการ 
กสทช. ร5วมการเสวนาในหัวข�อดังกล5าว 

๒. เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป\นประธานในพิธีถวายผ�าพระกฐิน
พระราชทาน ประจําปEพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู�ร5วมพิธีประกอบด�วย กสทช. รศ. ประเสริฐฯ กสทช. 
ประวิทย!ฯ เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. (นายก5อกิจฯ) ผู�บริหาร 
พนักงาน และลูกจ�างสํานักงาน กสทช. โดยมียอดเงินร5วมทําบุญในการถวาย
ผ�าพระกฐินปEน้ี รวมจํานวน ๓,๕๖๖,๖๐๕.๕๙ บาท และมีผู�ร5วมทําบุญเพ่ิมเติมอีก 
จํานวน ๒๕๙,๑๑๖ บาท ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และ
ผู�บริหารทุกท5านที่ไปร5วมพิธี 

๓. เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป\นประธานกล5าวเปHดการ
สัมมนากลุ5มย5อย (Focus Group) เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทําร5างแผน
แม5บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ระยะ ๔ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๓ 
– ๒๕๖๖) ณ อาคารหอประชุม ช้ัน ๑ สํานักงาน กสทช. เพ่ือให�หน5วยงานท่ี
เก่ียวข�องและผู�มีส5วนได�ส5วนเสียมีส5วนร5วมในการกําหนดทิศทางการจัดสรรเงิน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ให� มีความเหมาะสม โดยมี
ผู�เข�าร5วมสัมมนาประมาณ ๑๐๐ คน  

๔. ขอขอบคุณกรรมการทุกท5าน เลขาธิการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ที่ร5วม
ให�การต�อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการ
โทรคมนาคม ของวุฒิสภา และคณะ รวมท้ังชี้แจง ให�ข�อมูล และตอบข�อซักถาม
ในประเด็นต5างๆ เม่ือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ5านมา 

๕. ในห�วงเวลานี้จะมีการเชิญสํานักงาน กสทช. ไปชี้แจงต5อสภาผู�แทนราษฎร 
และวุฒิสภาในประเด็นต5างๆ ซ่ึงในบางเร่ืองแม�จะเป\นเร่ืองเดียวกันแต5ต�องชี้แจง
ทั้งวุฒิสภาและสภาผู�แทนราษฎร จึงขอให�เลขาธิการ กสทช. ได�ชี้แจงรายละเอียด
ให�กรรมการได�ทราบ 



๔ 

 

เลขาธิการ กสทช. ได�ชี้แจงท่ีประชุมว5า สํานักงาน กสทช. ได�ไปช้ีแจง
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. ประจําปE ๒๕๕๙ ต5อท่ีประชุม 
สภาผู�แทนราษฎรในสัปดาห!ท่ีผ5านมา รวมทั้งได�ไปชี้แจงวุฒิสภาเม่ือวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซ่ึงได�มีการสอบถามในประเด็นต5างๆ อาทิ การใช�จ5ายเงิน
ดําเนินโครงการ ค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปต5างประเทศ และโครงการก5อสร�าง
อาคารสํานักงาน กสทช. แห5งใหม5 เป\นต�น ท้ังนี้ ได�รับทราบว5ารายงานที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผ5นดินได�ตรวจสอบของปE ๒๕๖๐ และปE ๒๕๖๑ อยู5ระหว5างการ
นําเสนอให�สภาพิจารณา ซ่ึงสํานักงาน กสทช. จะต�องไปชี้แจงอีกคร้ังหนึ่ง  

ประธาน กสทช. ได�กล5าวเพิ่มเติมว5า เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมได�ให�สัมภาษณ!เร่ืองชิป GPS ท่ีจะติดตั้งใน
รถยนต!ทุกคัน โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ขอฝากให�สํานักงาน กสทช. ได�สื่อสารเพื่อให�เข�าใจว5า    
การใช�จ5ายงบประมาณของสํานักงาน กสทช. และเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ มีแผนการดําเนินงานเร่ืองงบประมาณ รวมท้ังวัตถุประสงค! 
เปhาหมาย และขอบเขตการใช�งบประมาณอย5างไรบ�าง  
 

มติท่ีประชุม             รับทราบเร่ืองตามท่ีประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสั่งการของประธาน กสทช. เร่ือง การชี้แจง     
ทําความเข�าใจเก่ียวกับการใช�จ5ายงบประมาณของสํานักงาน กสทช. และกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ไปดําเนินการในส5วนที่เก่ียวข�องต5อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่  ๒๒ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังท่ี ๑๘/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน  
๑๙ เร่ือง ดังน้ี 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตามแผน/ผลการ
ดําเนินงาน และการใช-จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว�าง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ : ยย.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะอนุกรรมการเร5งรัด ติดตามแผน/ผล

การดําเนินงาน และการใช�จ5ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว5าง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. 
ว5าด�วยการแต5งตั้ง การปฏิบัติหน�าที่ และการจ5ายค5าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว5า คณะอนุกรรมการเร5งรัดติดตามแผน/ผลการ

ดําเนินงาน และการใช�จ5ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. มีข�อสังเกตเร่ือง
เงินเหลื่อมปE ๒๕๖๐ และปE ๒๕๖๑ ซ่ึงมีการเบิกจ5ายน�อย โดยของปE ๒๕๖๐ ยังคงเหลือ 
๑๐๐% เต็ม ส5วนผลการติดตามการดําเนินงานของปE ๒๕๖๒ พบว5ามีหลาย
โครงการที่ไม5สามารถดําเนินการตามแผนได� และมี ๒ โครงการที่ต�องปรับแผน
หลังกระบวนการงบประมาณกลางปEเสร็จสิ้น จึงขอฝากสํานักงาน กสทช. ว5า ถ�าจําเป\น 
ต�องมีการปรับแผนการดําเนินงานโครงการใดๆ ก็ควรเร5งปรับก5อนการปรับแผน
เงินงบประมาณกลางปE เพื่อมิให�เกิดปkญหา นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังให�
ความสําคัญกับโครงการท่ีงบประมาณมีมูลค5าสูงท่ีมีการดําเนินการล5าช�า ขอให�หา
แนวทางเพ่ือเร5งรัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ที่แก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : คท.๑ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต5งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต

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

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก-ไขป?ญหาเร่ือง

ร-องเรียนของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : รท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก�ไขปkญหา

เร่ืองร�องเรียนของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (ช5วงวันที่ ๑ กันยายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
จํานวน ๑๐ เร่ือง) ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับ SMS ท่ีคิดเงินโดยไม5ได�สมัคร 
ซ่ึงปkจจุบันสํานักงาน กสทช. ให�บริษัทยกเลิกและคืนเงินก็เป\นอันยุติเร่ืองได� แต5ใน
ข�อเท็จจริง สถิติปkญหาเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับ SMS ท่ีคิดเงินโดยไม5ได�สมัคร 
ปkจจุบันนี้เป\นปkญหาอันดับหนึ่ง เน่ืองจากใช�วิธีการแก�ไขปkญหาเป\นรายๆ นั่นเอง 
ดังน้ันสํานักงาน กสทช. ควรต�องพิจารณาเร่ืองร�องเรียนโดยใช�ประกาศ กสทช. 
เร่ือง การกระทําท่ีเป\นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยมีคําสั่ง
เตือนทางปกครองให�ผู�ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามประกาศโดยเคร5งครัดด�วย 
ไม5เช5นน้ันสถิติเร่ืองร�องเรียนเก่ียวกับ SMS ท่ีคิดเงินโดยไม5ได�สมัครจะไม5มีทางลดลง 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกลี่ ยข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : รท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล5เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว5าด�วย
การไกล5เกลี่ยข�อพิพาทระหว5างผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ  
ผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อรายงานผลการดําเนินการไกล5เกลี่ยข�อพิพาทใน

กิจการโทรคมนาคม ว5ายังคงไม5มีเร่ืองเข�าสู5กระบวนการไกล5เกลี่ยแม�แต5เร่ืองเดียว
เช5นเดิม 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานฉบับสมบูรณ�โครงการศึกษาความต-องการใช-คล่ืนความถี่สําหรับ

ประเทศไทย : คบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานฉบับสมบูรณ!โครงการศึกษาความต�องการใช�คลื่นความถ่ีสําหรับ

ประเทศไทย ซ่ึงมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
ความต�องการใช�คลื่นความถ่ีสําหรับประเทศไทยในกิจการต5างๆ ภายในกรอบ
ระยะเวลา ๕ ปE ๑๐ ปE และ ๒๐ ปE ได�จัดทําข้ึน ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. ศึกษารายงานฉบับสมบูรณ!

โครงการศึกษาความต�องการใช�คลื่นความถ่ีสําหรับประเทศไทย ว5ามีความสอดคล�อง
กับแผนการจัดประมูลหรือไม5 /อย5างไร 

 
 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค�าการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน 
ชดใช- หรือจ�ายค�าตอบแทนสําหรับผู- ท่ีถูกเรียกคืนคล่ืนความถี่ ย�านความถี่ 
๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ� : คบ. 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติให�ถอนเร่ืองในวาระท่ี ๔.๖ เร่ือง รายงานผลการศึกษาการประเมิน

มูลค5าการเรียกคืนคลื่นความถ่ีและการทดแทน ชดใช� หรือจ5ายค5าตอบแทนสําหรับ
ผู�ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ย5านความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! ออกจาก
วาระการประชุม ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อรายงานผลการศึกษาในเร่ืองที่เสนอว5า การประเมิน

มูลค5าในรายงานการศึกษาท้ัง ๓ ฉบับจะมีผล ๒ ส5วน ส5วนหน่ึงคือการใช�เป\นฐาน
ในการกําหนดราคาในการประมูลและอีกส5วนคือใช�เป\นฐานในการเยียวยาการ
เรียกคืนคลื่นความถ่ี ซ่ึงในส5วนหลังต�องรอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ที่เก่ียวข�อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานคําสั่งจําหน�ายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองเชียงใหม�   

ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๒๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙/๒๕๖๒ ระหว�าง
นางสาววรรณวดี  ก�ออมรทรัพย� ท่ี ๑ กับพวกรวม ๖๖ คน ผู-ฟHองคดี กับ
นายกเทศมนตรีตําบลทุ�งต-อม ผู-ถูกฟHองคดีที่ ๑ และ กสทช. ผู-ถูกฟHองคดีท่ี ๒ 
และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ผู-ร-องสอด : มท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานคําส่ังจําหน5ายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองเชียงใหม5

ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๒๐/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๙/๒๕๖๒ ระหว5าง
นางสาววรรณวดี ก5ออมรทรัพย! ที่ ๑ กับพวกรวม ๖๖ คน ผู�ฟhองคดี กับนายกเทศมนตรี
ตําบลทุ5งต�อม ผู�ถูกฟhองคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู�ถูกฟhองคดีที่ ๒ และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด ผู�ร�องสอด ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : รายงานผลการทดสอบการใช-งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให-

เปลี่ยนแปลงการใช-งานคล่ืนความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข-อมูล 
ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) : ปส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จํานวน ๔ สถานี ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข-อมูล ณ วันท่ี ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ : ปส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว5างวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นต5ออายุ
การทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ�วนและไม5ปรากฏประวัติว5ามีการ
ออกอากาศขัดต5อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๑๒๒ สถานี  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๙๖ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๘ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๘ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว5า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได�เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว5า 
จําเป\นจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป\นเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเป\น
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย5างไร�
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เป\นการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังน้ัน
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเป\นการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5าง
จริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปkญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับ
ดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให�ตอบสนองต5อเปhาหมายตามเจตนารมณ!
ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู5การจัดสรรคลื่นความถ่ี
อย5างถูกต�องเหมาะสมต5อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข-อมูล ณ วันท่ี ๒๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ : ปส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



๙ 

 

๑. รับทราบการต5ออายุการทดลองของผู�ประกอบกิจการที่ได�รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล 
จํานวน ๑ สถานี ระหว5างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
รวมทั้งสิ้น ๖๑ สถานี ได�แก5 
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๘ สถานี 
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๗ สถานี 
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๖ สถานี 

๒. รับทราบการต5ออายุการทดลองของผู�ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว5า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒) จํานวนทั้งสิ้น ๒๗ นิติบุคคล จํานวน ๗๐ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต5อเร่ืองการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว5า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได�เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว5า 
จําเป\นจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป\นเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเป\น
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย5างไร�
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เป\นการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังน้ัน
เม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเป\นการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5าง
จริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปkญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแล
ให�มีความกระชับและชัดเจน เพื่อให�ตอบสนองต5อเปhาหมายตามเจตนารมณ!ของ
กฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพื่อเดินหน�าสู5การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย5างถูกต�อง
เหมาะสมต5อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔ สถานี : ปส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง จํานวน ๔ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ5ง วี.ไอ.พี โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด วิทยุภูไทบันเทิง 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง ธรรมสังฆทาน โดยวัดราษฎร!ศรัทธาราม   
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง โรงเรียนกุมภวาปE โดยโรงเรียนกุมภวาปE  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง เกษตรกรชาวไร5อ�อยดวงตะวัน โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด 

สถานีวิทยุชุมชนเกษตรกรชาวไร5อ�อยดวงตะวัน 



๑๐ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๘ สถานี : ปส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง จํานวน ๘ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ธนพร เรดิโอ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด ธนพร เรดิโอ 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง หลังสวนซิตี้ เรดิโอ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด อวยชัย แกรนด! 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยสูงเนินเรดิโอ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด ไทยสูงเนิน  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง ห�างหุ�นส5วนจํากัด เปลือกไม�ทีม เรดิโอ โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด 

เปลือกไม�ทีม เรดิโอ 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ชมดาว โดยห�างหุ�นส5วนจํากัด ชมดาวเรดิโอเน็ตเวิร!ค 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง ต�นกล�า เรดิโอ โดยบริษัท ต�นกล�า เรดิโอ จํากัด 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นคุณธรรม โดยมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม 
๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง อัลกุรอานดารุสสลาม โดยกลุ5มคนดารุสสลาม ปาลัส 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : การแจ-งเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) : ขส. ปส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ตาม

เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ : คําสั่งคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๔๓๓/๒๕๖๒ หมายเลขแดงท่ี ๑๗๑๐/๒๕๖๒ 

และคําส่ังในคดีปกครองหมายเลขดําที่  ๑๑๙๐/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ 
๑๗๑๑/๒๕๖๒ : มส.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่ งศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําที่  ๔๓๓/๒๕๖๒ 
หมายเลขแดงท่ี ๑๗๑๐/๒๕๖๒ และคําส่ังในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๑๙๐/๒๕๖๒ 
หมายเลขแดงที่ ๑๗๑๑/๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ : สัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคมของการไฟฟHาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย 

จํานวน ๓ สัญญา : ชท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมของการไฟฟhาฝpายผลิตแห5งประเทศไทย 

จํานวน ๓ สัญญา ที่ได�สิ้นสุดการใช�บริการไปเม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และคู5สัญญาแจ�งยกเลิกสัญญาการใช�โครงข5ายท้ังสาม
ฉบับแล�ว ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 



๑๑ 

 

๑. สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมระหว5างการไฟฟhาฝpายผลิตแห5งประเทศไทย 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน ๑ สัญญา 

๒. สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมระหว5างการไฟฟhาฝpายผลิตแห5งประเทศไทย 
และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด จํานวน ๒ สัญญา 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน
สิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน

สิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) จํานวน ๔ ท5าน ได�แก5 พลเอก มนตรี สังขทรัพย!   
นายธวัช บวรวนิชยกูร พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน! และ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี 
ทั้งน้ี ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว5าด�วยการจ�างที่ปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช5วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ : การแจ-งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท อาร�.เอส.

เทเลวิชั่น จํากัด ช�องรายการ 8 : ปส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท  

อาร!.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ช5องรายการ 8 จากเดิม นายองอาจ  สิงห!ลําพอง 
เปลี่ยนเป\น นางสาวนงลักษณ!  งามโรจน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ : การแจ-งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู-มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 

แชนแนล จํากัด ช�องรายการ GMM25 : ปส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท      
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช5องรายการ GMM25 จากเดิม นายระฟhา  ดํารงชัยธรรม 
เปลี่ยนเป\น นางสาวอิงฟhา  ดํารงชัยธรรม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง คลื่นความถี่ท่ีอนุญาตให-ใช-โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจาก

การประมูล : ปท.๑ คบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
 
 
 



๑๒ 

 

๑. รับทราบข้ันตอนการดําเนินการในการจัดทําแผนดําเนินการและกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาของคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตาม
มาตรา ๓๐ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ก5อนนําร5างประกาศ กสทช. เร่ือง คลื่นความถ่ีท่ีอนุญาตให�ใช�โดยวิธีการอ่ืน
นอกเหนือจากการประมูล ไปรับฟkงความคิดเห็นสาธารณะ  

๒. รับทราบร5างประกาศ กสทช. เร่ือง คลื่นความถ่ีที่อนุญาตให�ใช�โดยวิธีการอ่ืน
นอกเหนือจากการประมูล 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว5า ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง คลื่นความถ่ีท่ีอนุญาตให�ใช�
โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล คงต�องรอให�มีการออกพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๓๐ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก5อน จึงจะดําเนินการตามกระบวนการต5อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : พิจารณาคําร-องขอให-พิจารณาใหม�ของห-างหุ-นส�วนจํากัด เค.เอส.เรคคอร�ด 

กรณีการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒ สถานี : ปส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอให�พิจารณาใหม5ของห�างหุ�นส5วนจํากัด เค.เอส.เรคคอร!ด 

กรณีการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒ สถานี เนื่องจากข�อ
กล5าวอ�างของห�างหุ�นส5วนจํากัดฯ ไม5มีเหตุให�สามารถรับฟkงได� และไม5ปรากฏ
พยานหลักฐานใหม5อันอาจทําให�ข�อเท็จจริงท่ีฟkงยุติแล�วเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญ อีกท้ังไม5สอดคล�องกับเงื่อนไขอ่ืนใดตามมาตรา ๕๔ แห5ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาคําร�องขอให�
พิจารณาใหม5และสิทธิในการฟhองคดีต5อศาลปกครอง ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด    
เค.เอส.เรคคอร!ด ทราบ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เร่ือง พิจารณาคําร�องขอให�พิจารณาใหม5ของห�างหุ�นส5วนจํากัด    
เค.เอส.เรคคอร!ด กรณีการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒ สถานี 

 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท     
โมเดิร�น ทรานซิสเตอร� จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงกร๊ีดเอฟเอ็ม รหัสสถานี 
๑๐๕๒๐๐๗๗ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส. 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต5ออายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท โมเดิร!น ทรานซิสเตอร! จํากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกร๊ีดเอฟเอ็ม รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๗ ซ่ึงยื่นต5ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไว� ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปEนับตั้งแต5วันท่ี กสทช. มีมติ 
ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวน
ความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง  
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เร่ือง การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของบริษัท โมเดิร!น ทรานซิสเตอร! จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง
กร๊ีดเอฟเอ็ม รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๗ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�รายงานการประชุม วาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ เนื่องจากยุติการออกอากาศมา
เป\นระยะเวลานาน นับแต5สิ้นสุดอายุใบอนุญาต เม่ือ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
และไม5สามารถดําเนินการตามประกาศหลักเกณฑ!เพื่อกลับมาออกอากาศได�
โดยเร็ว ซ่ึงสะท�อนความไม5พร�อมในการทดลองประกอบกิจการ กสทช. จึงควร
พิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการให�อนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ที่เข�มข�นมากข้ึน” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๒๐๐๘๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๒ ดังน้ี 

“กสทช. ประวิทย!ฯ ขอสงวนความเห็นแตกต5างจากมติที่ประชุมเสียงข�างมาก 
ในประเด็นการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยขอยืนยัน
ความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว5า จําเป\นจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เน่ืองจากเป\นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช�มาเป\นระยะเวลานาน โดยท่ีมีการ



๑๔ 

 

ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย5างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับ
กิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เป\นการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต5ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเป\นการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย 
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปkญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มี
ความกระชับและชัดเจน เพื่อให�ตอบสนองต5อเปhาหมายตามเจตนารมณ!ของ
กฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพื่อเดินหน�าสู5การจัดสรร
คลื่นความถ่ีอย5างถูกต�องเหมาะสมต5อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 

และคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห-างหุ-นส�วนจํากัด มีน�า เรดิโอ (รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๕๑) : ปส. 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด มีน5า เรดิโอ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการทางธุรกิจ เนื่องจากแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอถูกต�องครบถ�วน ตามข�อ ๙ และภาคผนวก ค ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข�อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๒ โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต5วันท่ี กสทช. 
มีมติ เน่ืองจากปรากฏประวัติการฝpาฝtนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
ตามข�อ ๕ ของประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับลงวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙)  

๒. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม วิทยุชุมชน      
คนกมลาไสย เปลี่ยนเป\น คนกมลาไสย  

 
 
 



๑๕ 

 

๓. ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด มีน5า เรดิโอ ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาต หรือแจ�ง
เปลี่ยนแปลงข�อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ต5อสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข5าย สิ่งอํานวยความสะดวก และ
เคร่ืองวิทยุคมนาคม ภายใน ๓๐ วัน นับแต5วันที่ได�รับหนังสืออนุญาตกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! หรือนําหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! มาปรับปรุงข�อมูลเป\นประเภทกิจการทางธุรกิจ 

ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)       
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เร่ือง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ และคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส5วนจํากัด มีน5า เรดิโอ (รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๔๕๑) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๓ ดังน้ี 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซ่ึงปรากฏประวัติการทดลอง
ประกอบกิจการที่ขัดต5อเงื่อนไขการทดลอง โดยการโฆษณาหารายได�ในขณะที่
ได�รับอนุญาตในประเภทบริการชุมชน ซ่ึงสะท�อนกรณีปkญหาในการกํากับดูแล
กลุ5มผู�ทดลองวิทยุที่มีอยู5จํานวนมาก ขณะที่ยังมีกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ให�เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป\น
ประเภทกิจการทางธุรกิจอย5างต5อเนื่อง และกรณีนี้ผมเห็นควรให�กํากับดูแล
ด�วยความเฉียบขาด ไม5ให�อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุต5อไป เพื่อให�
สามารถบรรลุเปhาหมายตามที่พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และที่แก�ไขเพิ่มเติมกําหนดได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๒๐๐๘๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๓ ดังน้ี 

“กสทช. ประวิทย!ฯ มีความเห็นยืนยันตามท่ีได�ตั้งข�อสังเกตต5อเร่ืองการ
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมาโดยตลอดว5า จําเป\น
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป\นเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเป\น
ระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย5าง
ไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�
กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เป\นการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเป\นการ 
ต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปkญหา–อุปสรรค 



๑๖ 

 

และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให�
ตอบสนองต5อเปhาหมายตามเจตนารมณ!ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 
โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการ
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลา  
ให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู5การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย5างถูกต�องเหมาะสมต5อไป 
ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเร่ือยๆ โดยยินยอมให�ต5ออายุแม�แต5ใน
รายท่ีมีการดําเนินการฝpาฝtนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช5นรายนี้ 
อีกท้ัง ไม5เห็นชอบด�วยกับการยินยอมให�มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ประกอบกิจการสถานีวิทยุจากประเภทกิจการบริการชุมชนมาเป\นประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๒ สถานี) (ข-อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) : ปส. 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และกสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง จํานวน ๒ สถานี โดยกําหนดให�มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปE นับตั้งแต5วันท่ี กสทช. มีมติ ดังนี้ 
๑. ห�างหุ�นส5วนจํากัด เอ.อี.เค แอดเวอร!ไทซ่ิง แอนด! เอเจนซี สถานีวิทยุกระจายเสียง 

กร๊ีทเอฟเอ็ม เชียงใหม5 (Greet FM Chiangmai) รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๑๙๙ 
คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๗๕ MHz 

๒. สมาคมรักภูเก็ต สถานีวิทยุกระจายเสียง ชมรมสื่อสีขาวชาวภูเก็ต รหัสสถานี 
๑๐๕๒๐๐๙๕ คลื่นความถ่ี ๙๕.๕๐ MHz 

ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)       
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เร่ือง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) (ข�อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

 
 
 



๑๗ 

 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�รายงานการประชุม วาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการให�อนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจที่
ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงปรากฏประวัติการ
ทดลองประกอบกิจการที่ขัดต5อเงื่อนไขการทดลอง โดยการออกอากาศหรือ
โฆษณาโดยฝpาฝtนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สะท�อนประเด็นปkญหา
การกํากับดูแลผู�ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันที่
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม5ต5อ
ใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเปhาหมายตามที่พระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๒๐๐๘๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๔ ดังน้ี 

“กสทช. ประวิทย!ฯ มีความเห็นยืนยันตามท่ีได�ตั้งข�อสังเกตต5อเร่ืองการ
ต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมาโดยตลอดว5า จําเป\น
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป\นเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเป\น
ระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย5าง
ไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�
กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เป\นการเฉพาะว5าต�องทําด�วยวิธีการ
ประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเป\นการต5อ
อายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปkญหา–อุปสรรค 
และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให�
ตอบสนองต5อเปhาหมายตามเจตนารมณ!ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ 
โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการ
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�
ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู5การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย5างถูกต�องเหมาะสมต5อไป 
ไม5ใช5ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเร่ือยๆ โดยยินยอมให�ต5ออายุแม�แต5ใน
รายที่มีการดําเนินการฝpาฝtนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการเช5นนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาคําร-องขอเปลี่ยนแปลงข-อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได-รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๖ สถานี) : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 



๑๘ 

 

๑. อนุญาตให�เปล่ียนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ สถานี ดังน้ี 
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จํานวน ๔ สถานี 
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสถานี ที่ ต้ังเคร่ืองส5ง และที่ตั้งสายอากาศ 

จํานวน ๑ สถานี  
๒. ไม5อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี เนื่องจากมีระยะทาง
ระหว5างท่ีตั้งใหม5กับสถานีตรวจสอบการใช�คลื่นความถ่ีระบบควบคุมระยะไกล
ของสํานักงาน กสทช. น�อยกว5า ๑ กิโลเมตรทางอากาศ ซ่ึงไม5เป\นไปตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)       
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เร่ือง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๖ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๕ ดังน้ี 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีที่ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้ง
สายอากาศ อันเป\นสาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจ
ก5อให�เกิดช5องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควร
พิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน” 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๒๐๐๘๑ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๕ ดังน้ี 

“กสทช. ประวิทย!ฯ มีความเห็นยืนยันตามที่ได�ตั้งข�อสังเกตมาโดยตลอดว5า 
เร่ืองการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป\นในส5วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม5มีประเด็น แต5ในส5วนของ
การเปล่ียนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเคร่ืองส5ง และที่ตั้งสายอากาศ อาจเป\นเร่ือง
ท่ีไม5สมควรอนุญาต เนื่องจากเป\นการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตเพียงให�ทดลองประกอบกิจการเท5าน้ัน    
ซ่ึงการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป\นนโยบายการกํากับ
ดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน เน่ืองจากได�ดําเนินการมาเป\นระยะเวลานาน
พอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาตในส5วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจน้ันมีผลสืบเน่ืองกับเร่ืองการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีที่กฎหมาย



๑๙ 

 

กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว5าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต5ออายุ
การทดลองประกอบกิจการก็เท5ากับเป\นการต5ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล5าวอย5างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปkญหา–อุปสรรค และกําหนด
แนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปkญหาเร้ือรังในเร่ืองการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือ
จํากัดเวลาให�ชัดเจน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ฮีโร� 

มีเดีย จํากัด กรณีเปWนบริษัทร-าง : ปส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

และเพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� ซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม และให�ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงใช�ในการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ฮีโร5 มีเดีย จํากัด สถานีฮีโร5 เอฟเอ็ม 
(HERO FM) รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๕ ท้ังนี้ โดยให�มีผลนับแต5วันที่บริษัทฯ สิ้นสภาพ
นิติบุคคลเน่ืองจากมีสถานะเป\นบริษัทร�าง  

๒. เห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�บริษัท ฮีโร5 มีเดีย จํากัด ยุติการออกอากาศ
สถานีฮีโร5 เอฟเอ็ม (HERO FM) รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๕ ทันทีนับแต5วันที่
ได�รับแจ�งผลการพิจารณา หากฝpาฝtนจะถือว5าเป\นการใช�คล่ืนความถ่ีเพ่ือ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม5ได�รับอนุญาต ซ่ึงเป\นความผิดตาม
มาตรา ๖๖ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓. เห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�บริษัท ฮีโร5 มีเดีย จํากัด ดําเนินการร้ือถอน
สายอากาศ และทําลายหรือจําหน5าย จ5าย โอน เคร่ืองวิทยุกระจายเสียง ของ
สถานีฮีโร5 เอฟเอ็ม (HERO FM) รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๕ ให�แก5บุคคลหรือ 
นิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เร่ือง การมี 
ใช� ซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต5วันท่ีได�รับแจ�งผลการพิจารณา หากฝpาฝtน สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการ
ตามกฎหมายอย5างเคร5งครัด  

๔. เห็นชอบไม5รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ฮีโร5 มีเดีย จํากัด สถานีฮีโร5 เอฟเอ็ม 
(HERO FM) รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๗๕ 

 



๒๐ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๖ เร่ือง พิจารณาสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของบริษัท ฮีโร5 มีเดีย จํากัด กรณีเป\นบริษัทร�าง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาคําร-องขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเคร่ืองส�ง 

และที่ต้ังสายอากาศ ของห-างหุ-นส�วนจํากัด ย้ิมเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนภูธร ความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๙๕ : ปส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับคําร�องขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ที่ตั้งเคร่ืองส5ง และที่ ต้ัง

สายอากาศ ของห�างหุ�นส5วนจํากัด ยิ้มเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนภูธร 
ความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๙๕  

๒. ยกเลิกคําสั่งทางปกครองในการอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ที่ตั้ง
เคร่ืองส5ง และที่ตั้งสายอากาศ เนื่องจากเหตุแห5งความจําเป\นในการออกคําสั่ง
ทางปกครองสิ้นสุดลงแล�ว ตามมาตรา ๕๓ ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เร่ือง การพิจารณาคําร�องขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี 
ที่ตั้งเคร่ืองส5ง และท่ีตั้งสายอากาศ ของห�างหุ�นส5วนจํากัด ยิ้มเรดิโอ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงคนภูธร ความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๙๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ที่ไม�ใช-คลื่นความถี่ ระดับท-องถิ่น ของบริษัท 
ชุมพรวิชั่น จํากัด : ขส. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ชุมพรวิชั่น จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการ
ที่ไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน เลขท่ีใบอนุญาต B1–N21133–0109–55 
นับแต5วันที่ กสทช. มีมติ 

 
 



๒๑ 

 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ชุมพรวิชั่น จํากัด เพ่ือให�
ดําเนินการเก่ียวกับค5าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข5ายกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! รวมท้ังดําเนินการนําส5งเงินรายปEเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วันนับแต5วันที่ได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เร่ือง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข5ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
ของบริษัท ชุมพรวิชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การงดออกอากาศรายการถ�ายทอดสดการแข�งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก 

ทีมชาติไทย ของบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด : ขส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 
เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท! จํากัด เพ่ือให�ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ!และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การเผยแพร5
กิจการโทรทัศน!ที่ให�บริการเป\นการทั่วไป (Must Carry) ให�ถูกต�องครบถ�วนตาม
ข�อกําหนดในประกาศดังกล5าวโดยเคร5งครัดต5อไป 
อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เร่ือง การงดออกอากาศรายการถ5ายทอดสดการแข5งขัน
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกทีมชาติไทย ของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค 
จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย! มีข�อสังเกต ขอให�กําหนดมาตรการระยะยาวเพื่อท่ีจะกําหนด
เป\นแนวปฏิบัติหรือข�อยกเว�นที่ชัดเจนว5า กรณีรายการท่ีมีลิขสิทธ์ิระหว5าง
ประเทศเชิงพาณิชย!จะเป\นรายการที่ยกเว�นหรือไม5/อย5างไร มิฉะนั้นการ
ถ5ายทอดในลักษณะนี้ก็จะเจอปkญหาทุกปEไปเร่ือยๆ  

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๒๑ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๙ ดังน้ี 

“ผมขอเปHดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเห็นว5ากรณีที่
แจ�งให�ผู�ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การเผยแพร5กิจการโทรทัศน!ที่ให�บริการเป\นการทั่วไป
หรือประกาศมัสแคร่ีให�ถูกต�องครบถ�วนตามข�อกําหนดในประกาศดังกล5าวโดย



๒๒ 

 

เคร5งครัดน้ัน คําส่ังดังกล5าวอาจไม5ชัดแจ�งว5าผู�ประกอบการต�องถือปฏิบัติเช5นไร
เพ่ือให�ถูกต�องและสอดคล�องตามคําสั่ง กสทช. ตลอดจนไม5ขัดต5อกฎหมายที่
เก่ียวข�อง อีกทั้งในกรณีนี้สํานักงาน กสทช. ยังอยู5ระหว5างการดําเนินการจัดประชุม
รับฟkงความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�อง ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! คร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอต5อ กสทช. พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ต5อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การเปลี่ยนแปลงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง 

และโทรทัศน� : มส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน! ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ซ่ึงเป\นการใช�อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก�ไขเพิ่มเติม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการประเมินมูลค5าคลื่นความถ่ี และกําหนดโครงสร�างอัตรา

ค5าธรรมเนียมและบริการด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยให�
นาวาอากาศเอกหญิง วรรณสุรีย!  บุญมี พ�นจากการเป\นอนุกรรมการ และ
แต5งตั้งให�นางกฤษณพร  ฟุhงเกียรติ เป\นอนุกรรมการแทน  

๒. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยให�นายศักดาเทพ  ปรีดาเกษมสิน พ�นจากการเป\นอนุกรรมการ และแต5งตั้งให�
นายเสริมสกุล  คล�ายแก�ว เป\นอนุกรรมการแทน 

ทั้งนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต5งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินมูลค5าคลื่นความถ่ี และ
กําหนดโครงสร�างอัตราค5าธรรมเนียมและบริการด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม 
กสทช. คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๐ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การลดหย�อนหรือยกเว-นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปZ : นส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



๒๓ 

 

๑. เห็นชอบอัตราการลดหย5อนค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปEขององค!การ 
กระจายเสียงและแพร5ภาพสาธารณะแห5งประเทศไทย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
๒๕๕๙ ช5องรายการ Thai PBS เลขท่ีใบอนุญาต B1–S20011–0001–57 อัตรา
ลดหย5อนตามเกณฑ!ระเบียบ ร�อยละ ๕๐.๐๐  

๒. เห็นชอบอัตราการลดหย5อนค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปEของกรมประชาสัมพันธ! 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๐ จํานวน ๔ ช5องรายการ อัตราลดหย5อน
ตามเกณฑ!ระเบียบ ร�อยละ ๑๕.๐๐ ได�แก5  
๒.๑ ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! PRD1 Agriculture TV เลขที่ใบอนุญาต 

B1–S21040–0001–60  
๒.๒ ช5องรายการ สถานีโทรทัศน!ในส5วนภูมิภาคผ5านระบบดาวเทียมเพ่ือ

ข5าวสารและความรู� (PRD2) เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0191–56  
๒.๓ ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! PRD 3 LOCAL TV เลขที่ใบอนุญาต B1–

S21040–0002–60  
๒.๔ ช5องรายการ สถานีโทรทัศน! Dr.TV เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0190–56  

๓. เห็นชอบอัตราการลดหย5อนค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปEของมูลนิธิธรรมะ
บันดาลใจ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๐ ช5องรายการ ธรรมะบันดาลใจ 
เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0075–59 อัตราลดหย5อน ร�อยละ ๗๕.๐๐ 

๔. ไม5อนุญาตให�บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ช5องรายการ สถานี NEWS 1 
เลขท่ีใบอนุญาต B1–S21040–0120–57 ได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปE สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากมีสัดส5วนรายการ
ที่เป\นข5าวสารหรือสาระท่ีเป\นประโยชน!ต5อสาธารณะตลอดท้ังปEไม5ถึงเกณฑ!ที่
ได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 

๕. ไม5อนุญาตให�บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช5องรายการ Nation TV เลขที่
ใบอนุญาต B1–S20031–0015–57 ได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปE สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากมีสัดส5วนรายการ
ที่เป\นข5าวสารหรือสาระท่ีเป\นประโยชน!ต5อสาธารณะตลอดท้ังปEไม5ถึงเกณฑ!ที่
ได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE  

๖. ไม5อนุญาตให�บริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท! จํากัด ช5องรายการ ไทยรัฐทีวี 
เลขท่ีใบอนุญาต B1–S20031–0004–57 ได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปE สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๐ เนื่องจากมีสัดส5วนรายการ
ที่เป\นข5าวสารหรือสาระท่ีเป\นประโยชน!ต5อสาธารณะตลอดท้ังปEไม5ถึงเกณฑ!ที่
ได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 

๗. ไม5อนุญาตให�บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ช5องรายการ อมรินทร! ทีวี 
(AMARIN TV) เลขที่ใบอนุญาต B1–S20031–0006–57 ได�รับสิทธิลดหย5อน
หรือยกเว�นค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๐ 
เน่ืองจากมีสัดส5วนรายการที่ เป\นข5าวสารหรือสาระที่ เป\นประโยชน!ต5อ
สาธารณะตลอดทั้งปEไม5ถึงเกณฑ!ท่ีได�รับสิทธิลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปE 



๒๔ 

 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เร่ือง การลดหย5อนหรือยกเว�นค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) : วส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร5างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม5บท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) ทั้งนี้ 
โดยให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นเร่ืองการกําหนดกรอบระยะเวลา
การสิ้นสุดของแผนแม5บทฯ ไปปรับปรุงให�สอดคล�องกับแผนแม5บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ และนําข�อคิดเห็นของ กสทช. ทุกท5านไปประกอบการ
รับฟkงความคิดเห็นสาธารณะด�วย 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดให�มีการรับฟkงความคิดเห็นสาธารณะต5อร5างประกาศ 
กสทช. เร่ือง แผนแม5บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ฉบับท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการเพื่อให�เป\นไปตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๔๙ วรรคส่ี แห5ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก�ไขเพ่ิมเติม 
และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต5อไป  

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เร่ือง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนแม5บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕xx – ๒๕xx) 

๒. ประธาน กสทช. มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. ทําการศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานเก่ียวกับวิทยุชุมชนและจํานวนขนาดที่ เหมาะสม รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงวิทยุจากระบบแอนะล็อกเป\นระบบดิจิตอล 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นต5างๆ ได�แก5  ๑) เร่ืองการติดตาม
ประเมินผล ในแผนฯ ยังมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและเป\นรูปธรรมน�อย 
ส5วนท่ีมีก็สามารถวัดได�ยาก ซ่ึงจะทําให�การประเมินผลติดตามเกิดปkญหาใน
เชิงประสิทธิภาพได� อาจจะต�องปรับปรุงโดยเพิ่มเนื้อหาคุณลักษณะการ
ติดตามประสิทธิภาพของแผนไว�ในแนวทางการปฏิบัติและการประเมินผลอย5าง
ชัดเจน และ ๒) การจัดให�บริการภาคประชาชน ซ่ึงมีปรากฏอยู5ในแนวทางที่ ๓ 
มาตรการจัดให�ภาคส5วนท่ีเก่ียวข�องได�ใช�คลื่นเพื่อประโยชน!สาธารณะหรือ



๒๕ 

 

สําหรับภาคประชาชน แต5เม่ือแปลงเป\นยุทธศาสตร!กลับไม5มีการเชื่อมโยงถึง
ภาคประชาชนแต5อย5างใด โดยเฉพาะในยุทธศาสตร!ที่  ๒ เร่ืองการพัฒนา
กิจการโทรทัศน!ของประเทศให�เหมาะสมกับบริบทใหม5 ซ่ึงเม่ือเป\นบริบทใหม5ก็
ควรมีการเชื่อมโยงถึงภาคประชาชน ดังนั้น จําเป\นต�องพิจารณาว5า จะกําหนด
ในส5วนการใช�คลื่นความถ่ีของภาคประชาชนไว�ในยุทธศาสตร!ใดได�บ�าง 
เน่ืองจากคงจะมีผู�ติดตามทวงถามเร่ืองนี้ในอนาคต 

๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๑๒ ดังน้ี 

“๑. ยุทธศาสตร!ที่ ๑ การพัฒนาวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย ได�
กําหนดเปhาหมายให�มีกระบวนการเปลี่ยนผ5านให�กับผู�ประกอบกิจการตาม
มาตรา ๘๓ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มี
ความจําเป\น โดยไม5กําหนดเปhาหมายเชิงยุทธศาสตร!ในภาพรวม เพ่ือให�มี
กระบวนการและกรอบเวลาการให�อนุญาตประกอบกิจการตามประเภทที่
กฎหมายกําหนดไว� เพื่อให�ผู�ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงท่ีเตรียม
ความพร�อมภายใต�กระบวนการทดลองมาตั้งแต5ปE  ๒๕๕๕ เข�าสู5ระบบ
ใบอนุญาตได�ตามท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด ซ่ึงจะทําให�มีความสอดคล�องกับสรุปผล
การดําเนินงานของแผนแม5บทฯ ฉบับที่ ๑ ในร5างของแผนฉบับนี้ นอกจากนี้
ผมเห็นว5าการกําหนดให�มีการอนุญาตทดลองวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 
อาจก5อให�เกิดปkญหาการกระทําความผิดเพิ่มข้ึนได� ด�วยปkจจุบันยังมีเร่ือง
ร�องเรียนเก่ียวกับผู�บริโภคอย5างต5อเน่ืองท้ังในกลุ5มผู�ประกอบกิจการตาม
มาตรา ๘๓ หรือผู�ประกอบกิจการรายเดิม รวมถึงกลุ5มผู�ทดลองวิทยุหรือ
ผู�ประกอบการรายใหม5ด�วย 

๒. ยุทธศาสตร!ที่ ๒ การพัฒนากิจการโทรทัศน!ของประเทศไทยให�
เหมาะสมกับบริบทใหม5 ได�กําหนดตัวชี้วัดและกลยุทธ!เก่ียวกับการให�อนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! ประเภทบริการสาธารณะ ระดับภูมิภาคไว� โดยมิได�
กําหนดเปhาหมายเชิงยุทธศาสตร!ในภาพรวมต5อเน่ืองกับการดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนดไว� ในช5วงเวลาของแผนแม5บทฯ ฉบับท่ี ๑ อันได�แก5 การให�
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ตามประเภทและระดับที่กฎหมายกําหนด 
ตลอดจนการกําหนดแนวทางการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการโทรทัศน! 
สืบเนื่องจากแผนฉบับแรก อาทิ การให�อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ประเภท
บริการสาธารณะ และประเภทบริการชุมชน ตามท่ีมีประกาศ กสทช. เร่ือง 
แผนการเปลี่ยนระบบการรับส5งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!เป\นระบบดิจิตอล    
เม่ือวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตลอดจนแนวทางการกํากับดูแลทีวีดิจิตอล 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับชาติ ที่เหลืออยู5 ๑๗ ช5องรายการ ให�สามารถ
แข5งขันได�ในสภาพการณ!ที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็ว” 

 



๒๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : ข-อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช-ภาษาต�างประเทศ ตัวเลข และคําย�อโดยไม�จําเปWน 
: ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมเป\นข�อมูลเพื่อประกอบการกํากับดูแล 
และมีหนังสือแจ�งขอบคุณผู�ให�ข�อเสนอแนะต5อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เร่ือง ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการใช�ภาษาต5างประเทศ ตัวเลข และ
คําย5อโดยไม5จําเป\น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

พอเพียง เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
จังหวัดนครปฐม ไม�เปWนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต5อสถานี
วิทยุกระจายเสียงพอเพียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดนครปฐม 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เพื่อขอให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติ
ให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องโดยเคร5งครัด ทั้งน้ี หากฝpาฝtนหรือไม5ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล5าว กสทช. จะมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเป\นเวลา ๓๐ วันนับแต5วันที่ได�รับ
คําสั่ง เน่ืองจากการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงพอเพียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดนครปฐม เป\นการโฆษณาหารายได�และเป\นการโฆษณา
เกินกว5าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท กิจการ ซ่ึงไม5เป\นไปตาม
เง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ และขัดต5อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๔ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงพอเพียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๗๕ MHz (ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดนครปฐม ไม5เป\นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๗ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เทยเที่ยวไทย The Route”     

เม่ือวันอาทิตย�ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช�อง GMM25 (ช�อง ๒๕) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จํากัด ผู� รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง  
GMM25 (ช5อง ๒๕) เป\นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบ
มาตรา ๕๗ (๒) แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว5า การออกอากาศรายการ 
“เทยเท่ียวไทย The Route” เม่ือวันอาทิตย!ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช5องรายการ
โทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5อง GMM25 (ช5อง ๒๕) เข�าข5ายเป\นเนื้อหา
สาระที่ มีผลกระทบต5อความม่ันคงของรัฐและขัดต5อความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป\นการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗ แห5ง
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๕ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เทยเที่ยวไทย   
The Route” เม่ือวันอาทิตย!ท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5อง GMM25 (ช5อง ๒๕) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโตfะข�าว”  

เม่ือวันอาทิตย�ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองต5อบริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น 
จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการช5องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช5อง Amarin TV HD (ช5อง ๓๔) เป\นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามมาตรา 
๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการออกอากาศรายการ “ทุบโต7ะข5าว” 
เม่ือวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช5อง Amarin TV HD (ช5อง ๓๔) เข�าข5ายเป\นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต5อ
สุขภาพของประชาชนอย5างร�ายแรง อันเป\นการกระทําความผิด ตามมาตรา ๓๗ 
แห5งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 



๒๘ 

 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“ทุบโต7ะข5าว” เม่ือวันอาทิตย!ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง Amarin TV HD (ช5อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “บริษัทฮาไม�จํากัด 

(มหาชน)” เม่ือวันเสาร�ที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง One (ช�อง ๓๑) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองต5อบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5อง One 
(ช5อง ๓๑) เป\นจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) 
แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ เน่ืองจากปรากฏข�อเท็จจริงว5า การออกอากาศรายการ “บริษัทฮาไม5จํากัด 
(มหาชน)” เม่ือวัน เสาร!ที่  ๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช5อง One (ช5อง ๓๑) เข�าข5ายเป\นเน้ือหาสาระท่ีมี
ผลกระทบต5อความม่ันคงของรัฐและขัดต5อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน อันเป\นการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“บริษัทฮาไม5จํากัด (มหาชน)” เม่ือวันเสาร!ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางช5องรายการ
โทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5อง One (ช5อง ๓๑) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข�าวใส�ไข�” เม่ือวันที่ ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�องไทยรัฐทีวี 
(ช�อง ๓๒) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�บริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท! 
จํากัด ผู� รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล      
ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) เพ่ือขอความร5วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการ
นําเสนอเน้ือหารายการ “ข5าวใส5ไข5” โดยใช�คําพูดที่เหมาะสม สุภาพ และปรับปรุง



๒๙ 

 

การตรวจสอบเนื้อหารายการก5อนนําเสนอออกอากาศให�ดียิ่งข้ึน ตลอดจนมี
มาตรการปhองกันและแก�ไขข�อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนสําหรับกรณีที่เป\นรายการที่
ออกอากาศสดด�วย 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๘ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข5าวใส5ไข5” เม่ือวันที่ 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี 
(ช5อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ตะลอนข�าว”    

เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช�องไทยรัฐทีวี (ช�อง ๓๒) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทริปเปHล วี บรอดคาสท! จํากัด 
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี 
(ช5อง ๓๒) เพ่ือขอความร5วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการออกอากาศรายการ 
“ตะลอนข5าว” เพ่ือให�มีการนําเสนอภาพและเนื้อหาสาระที่เหมาะสมต5อเด็กและ
เยาวชน และเป\นไปตามประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง แนวทางการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทัศน! ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การ
จัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
มาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๙ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“ตะลอนข5าว” เม่ือวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางช5องรายการโทรทัศน!
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5องไทยรัฐทีวี (ช5อง ๓๒) อาจมีเน้ือหาไม5เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ไผ�ล-อมเรดิโอ คล่ืนความถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดนครปฐม (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม�เปWนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต5อมูลนิธิ



๓๐ 

 

หลวงพ5อพูล ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงไผ5ล�อม
เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดนครปฐม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
เพ่ือขอให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายที่เก่ียวข�อง
โดยเคร5งครัด ทั้งนี้ หากฝpาฝtนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะมีคําสั่ง
พักใช�ใบอนุญาตเป\นเวลา ๓๐ วันนับแต5วันที่ได�รับคําสั่ง เนื่องจากการออกอากาศ
เน้ือหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงไผ5ล�อมเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz 
จังหวัดนครปฐม มีเนื้อหารายการเป\นการโฆษณาหารายได�และเป\นการโฆษณา
เกินกว5าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท กิจการ ซ่ึงไม5เป\นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
และขัดต5อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงไผ5ล�อมเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดนครปฐม 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม5เป\นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

จอมสุรางค� คล่ืนความถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม�เปWนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต5อ
สมาคมวิชาชีพวิทยุ–โทรทัศน!ภาคประชาชน ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางค! คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัด
นครราชสีมา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เพ่ือขอให�ดําเนินการแก�ไข 
ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องโดยเคร5งครัด ทั้งนี้ หากฝpาฝtน
หรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเป\นเวลา ๓๐ วัน
นับแต5วันที่ได�รับคําสั่ง เน่ืองจากการออกอากาศเน้ือหารายการของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงจอมสุรางค! คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อหา
รายการเป\นการโฆษณาหารายได�และเป\นการโฆษณาเกินกว5าการนําเสนอ
ภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท กิจการ ซ่ึงไม5เป\นไปตามเง่ือนไขการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และ
ขัดต5อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง



๓๑ 

 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางค! คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม5เป\นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ท-องถิ่นธรรม คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย� (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ไม�เปWนไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต5อสถานี
วิทยุกระจายเสียงท�องถ่ินธรรม คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย! (ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ) เพ่ือขอให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�อง
ตามกฎหมายที่เก่ียวข�องโดยเคร5งครัด ท้ังน้ี หากฝpาฝtนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล5าว กสทช. จะมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเป\นเวลา ๓๐ วันนับแต5วันที่ได�รับคําสั่ง 
เน่ืองจากการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงท�องถ่ินธรรม คลื่นความถ่ี 
๙๒.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย! มีเนื้อหารายการเป\นการโฆษณาหารายได�และเป\นการ
โฆษณาเกินกว5าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท กิจการ ซ่ึงไม5เป\นไปตาม
เง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ และขัดต5อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท�องถ่ินธรรม คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย! 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม5เป\นไปตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๓๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การพิจารณาต�อระยะเวลาบันทึกข-อตกลง (MOU) หน�วยงานจัดอบรม
หลักสูตรผู-ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๑.๒๓ เร่ือง การพิจารณาต5อระยะเวลา

บันทึกข�อตกลง (MOU) หน5วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังน้ี โดยให�นําเร่ือง
ดังกล5าวไปทบทวนเพ่ิมเติมในประเด็นความเหมาะสมของการต5อระยะเวลาบันทึก
ข�อตกลงให�หน5วยงานจัดอบรมที่ได�มีการดําเนินการอยู5ในปkจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
กับหน5วยงานที่ยังไม5ได�มีการดําเนินการ และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ต5อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๓ เร่ือง การพิจารณาต5อระยะเวลาบันทึกข�อตกลง (MOU) หน5วยงาน
จัดอบรมหลักสูตรผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : คําอุทธรณ�ต�อข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสม

ของละคร เร่ือง “กรงกรรม” ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช�อง 3 HD (ช�อง ๓๓) : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามคําอุทธรณ!ต5อข�อร�องเรียนกรณีขอให�
ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของละคร เร่ือง “กรงกรรม” ทางช5องรายการ
โทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช5อง 3 HD (ช5อง ๓๓) เน่ืองจากมติท่ีประชุม 
กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ให�ยุติการดําเนินการ
ตามคําร�องเรียน นั้น ถือเป\นท่ีสุดในฝpายบริหาร หากผู�ร�องเรียนไม5พอใจในผลการ
พิจารณา จะต�องใช�สิทธิโต�แย�งคัดค�านโดยการฟhองต5อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห5งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เร่ือง คําอุทธรณ!ต5อข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับ
ความเหมาะสมของละคร เร่ือง “กรงกรรม” ทางช5องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ช5อง 3 HD (ช5อง ๓๓) 

 
 
 



๓๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : ข-ออุทธรณ�ขอคืนเงินรายปZเข-ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส� กรุfป จํากัด : ชส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยกอุทธรณ!ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ต5อกรณีการขอคืน
เงินรายปEที่นําส5งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ รอบระยะเวลา
บัญชีปE ๒๕๖๐ ก5อนหักลดหย5อน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เร่ือง ข�ออุทธรณ!ขอคืนเงินรายปEเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : การแจ-งความประสงค�ขออนุญาตประกอบกิจการให-บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ� : ปส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบหนังสือแจ�งความประสงค!ขออนุญาตประกอบกิจการให�บริการ

โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ!  
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกรมประชาสัมพันธ! เพื่อขอให�

ดําเนินการตามข�อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาต    
ให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือการทดลอง
หรือการทดสอบเป\นการชั่วคราว ที่กําหนดให�ผู�ได�รับอนุญาตจะต�องจัดส5ง
รายงานผลการทดลองหรือทดสอบอย5างละเอียดแก5คณะกรรมการภายใน
ระยะเวลาไม5เกินสามสิบวัน นับแต5วันท่ีการได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี  
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง เพ่ือใช�ประกอบการกําหนดหลักเกณฑ!
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ต5อไป พร�อมท้ังให�
ดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ท้ังน้ี เพื่อให�เป\นไปตาม
กระบวนการและข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดต5อไป 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปHดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส5งให�ในภายหลัง   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เร่ือง การแจ�งความประสงค!ขออนุญาตประกอบกิจการ
ให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค ของกรมประชาสัมพันธ! 



๓๔ 

 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๒๖ ดังนี้ 

“ผมขอเปHดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระน้ี เนื่องจากมีข�อสังเกตว5า
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 
ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ข�อ ๒.๓ เร่ืองและ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปโครงสร�างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�กําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินการปฏิรูป
สถานีวิทยุโทรทัศน!แห5งประเทศไทย (สทท.) เพื่อยกระดับการสื่อสารของรัฐ 
ประชาชน และสาธารณประโยชน! โดยเตรียมพร�อมพัฒนาให�สถานีวิทยุ สทท. 
ส5วนภูมิภาคเดิม ๘ เขต เป\นสถานีวิทยุโทรทัศน!สาธารณะดิจิทัลประเภท
ท�องถ่ิน ๔ ภาค ตามกรอบของกฎหมาย น้ัน ยังมีข�อต�องพิจารณาเก่ียวกับการ
ปรับปรุงแก�ไขเพิ่เติมพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให�สอดคล�องกับกรอบกฎหมาย ในส5วนที่ว5าด�วย
การกําหนดประเภทและระดับการประกอบกิจการ นอกจากนี้สมควรต�อง
พิจารณาในประเด็นการให�อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนร5วมด�วย 
เนื่ องจากหากมีการให�อนุญาตหน5วยงานรัฐประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในประเภทบริการสาธารณะ ระดับท�องถ่ิน อาจมีผล
ต5อการให�อนุญาต และความยั่งยืนของการประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ในประเภทบริการชุมชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : การอนุญาตให-บริษัท สันติภาพ มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ที่ไม�ใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ อีสานบ-านเฮา 
(E–SAN BANHOUW) : ปส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท สันติภาพ 
มีเดีย จํากัด ช5องรายการ อีสานบ�านเฮา (E–SAN BANHOUW) โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปEนับแต5วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๗ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท สันติภาพ มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ อีสาน
บ�านเฮา (E–SAN BANHOUW) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการโทรคมนาคม 



๓๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง การแต�งตั้งพนักงานเจ-าหน-าท่ีและการ

มอบหมายให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีปฏิบัติหน-าที่แทน กสทช. ในการกํากับดูแล
กิจการวิทยุคมนาคม : คท.๑ มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง การแต5งตั้งพนักงานเจ�าหน�าท่ีและ

การมอบหมายให�พนักงานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติหน�าที่แทนคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห5งชาติ ในการกํากับดูแล
กิจการวิทยุคมนาคม  

๒. เห็นชอบร5างประกาศ กสทช. เร่ือง การแต5งตั้งพนักงานเจ�าหน�าที่และการ
มอบหมายให�พนักงานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติหน�าที่แทนคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห5งชาติ ในการกํากับดูแล
กิจการวิทยุคมนาคม ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล5าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม 
ก5อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑ เร่ือง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เร่ือง การแต5งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี
และการมอบหมายให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติหน�าที่แทน กสทช. ในการกํากับ
ดูแลกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การพิจารณาอนุญาตให-สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ใช-เลขหมายโทรศัพท�

แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ : จท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวงใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๓๒ โดยให�ได�รับยกเว�นค5าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและค5าธรรมเนียม  
เลขหมายโทรคมนาคมรายเดือน ซ่ึงสอดคล�องตามมติ กทช. คร้ังที่ ๒๘/๒๕๕๒ 
เม่ือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ มติ กทค. คร้ังท่ี ๒๙/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๗ และตามข�อ ๗๓ (๗) ประกอบข�อ ๗๗ วรรคหนึ่ง (๓) ของประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ให�สํานักงาน
เทศบาลเมืองลัดหลวงปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 
 



๓๖ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให�สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง    
ใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เพชรบุรี

การแพทย� จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๐ ให�แก5บริษัท เพชรบุรีการแพทย! 
จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก ของ
บริษัท เพชรบุรีการแพทย! จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ฟอร�ด 

เซลส� แอนด� เซอร�วิส (ประเทศไทย) จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๘๓ ให�แก5บริษัท ฟอร!ด เซลส! 
แอนด! เซอร!วิส (ประเทศไทย) จํากัด ท้ังน้ี ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก ของ
บริษัท ฟอร!ด เซลส! แอนด! เซอร!วิส (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ซัมมิท  

ฟุตแวร� จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๘๙ ให�แก5บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร! 
จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป  



๓๗ 

 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก ของ
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร! จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของ

ประเทศไทย : วท. คบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟkงความคิดเห็นเฉพาะกลุ5มต5อแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลของประเทศไทย  
๒. เห็นชอบให�ปรับปรุงกรอบระยะเวลาการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ

โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลของประเทศไทย ดังนี้  
๒.๑ ให�นําคลื่นความถ่ีย5าน ๑๘๐๐ MHz มาประมูลพร�อมกับคลื่นความถ่ีย5าน 

๗๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ในไตรมาสที่ ๑ ปE ๒๕๖๓  
๒.๒ คล่ืนความถ่ีย5าน ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz ให�ดําเนินการดังนี้  

๑) ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและแผนการ
จัดสรรคลื่นความถ่ี ให�แล�วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๓ ของปE ๒๕๖๓  

๒) ดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย5าน ๓๔๐๐–๓๗๐๐ MHz ในไตรมาสท่ี ๔ 
ของปE ๒๕๖๓ เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ภายในไตรมาสท่ี ๔ ของปE ๒๕๖๔ 
หลังจากที่สัญญาสัมปทานเดิมสิ้นสุดแล�ว 

๓) ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเพื่อเตรียมความพร�อมการปรับปรุง
การนําคล่ืนความถ่ีย5าน Extended C–Band เพื่อนํามาใช�ในกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (Satellite Relocation & Implementation 
Phase) ในไตรมาสที่ ๑ ของปE ๒๕๖๓ เพื่อให�แล�วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ 
ปE ๒๕๖๔  

๓. เห็นชอบให�นําคลื่นความถ่ีย5าน ๒๘ GHz มาประมูลพร�อมกับคลื่นความถ่ีย5าน 
๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz ในไตรมาสท่ี ๔ ของปE ๒๕๖๓ 

อน่ึง กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ดังนี้ ๑. ฝากให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็น
ทางกฎหมายเก่ียวกับคลื่นความถ่ีย5าน ๓๕๐๐ MHz ว5า ในช5วงระยะเวลาที่สัญญา
สัมปทานยังไม5สิ้นสุด กสทช. มีอํานาจที่จะดําเนินการอย5างใดอย5างหนึ่งหรือไม5 
ทั้งน้ี หากกฎหมายให�ความคุ�มครองก็ย5อมไม5สามารถที่จะก�าวล5วงในสิทธิของผู�ถือครอง
คลื่นความถ่ีได� ๒. ในการอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม กทค. และ กสทช. ได�เคย
มีมติเป\นบรรทัดฐานมาโดยตลอดว5า การประกอบกิจการดาวเทียมในส5วนของ
สถานีภาคอวกาศไม5มีการใช�คลื่นความถ่ี ส5วนท่ีใช�คลื่นความถ่ีคือสถานีภาคพื้นดิน 
การพิจารณาว5าดาวเทียมไทยคมมีการใช�คลื่นความถ่ีจึงเป\นกรณีที่ขัดแย�งอย5าง
สิ้นเชิงกับแนวทางการใช�ดุลพินิจในการให�อนุญาตกิจการดาวเทียมที่ผ5านๆ มา 



๓๘ 

 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๖ เร่ือง แผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลของประเทศไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-คลื่นความถี่

สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย�าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz 
๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – 
IMT) ย�านความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ� และร�างประกาศ กสทช. เร่ือง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย�านความถ่ี ๒๔.๒๕ – ๒๗.๐ กิกะเฮิรตซ� : 
คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให-ใช-คลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย�าน ๒.๖ GHz ๒๖ GHz และ ๒๘ GHz วท. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ในหลักการร5างประกาศ กสทช. จํานวน ๓ ฉบับ ได�แก5 ๑) ร5างประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให� ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย5าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ 
๒๖ GHz ๒) ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT)  
ย5านความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! และ ๓) ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications – IMT) ย5านความถ่ี ๒๔.๒๕ – ๒๗.๐ กิกะเฮิรตซ! 
ทั้งนี้ โดยให�แก�ไขปรับปรุงร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย5าน 
๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz โดยให�กําหนดราคาข้ันต่ํา
คลื่นความถ่ี ๒๖ GHz ที่ราคา ๔๒๓ ล�านบาท / ชุดคลื่นความถ่ี และเปลี่ยนกําหนด
เง่ือนไขการชําระเงินใหม5เป\นจํานวน ๑ งวด  

๒. เห็นชอบแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาในการดําเนินการรับฟkงความคิดเห็น
สาธารณะต5อร5างประกาศ กสทช. ทั้ง ๓ ฉบับ ตามข�อ ๑. ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการเพื่อให�เป\นไปตามมาตรา ๒๘ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 

๓. เห็นชอบกรอบเวลาการดําเนินการและงบประมาณเพ่ือจัดประมูลคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย5าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ 
๒๖ GHz  



๓๙ 

 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ เห็นชอบด�วยกับการจัดประมูลคลื่นความถ่ีตามที่เสนอ  
แต5ไม5เห็นชอบและ/หรือมีข�อสังเกตเพิ่มเติมต5อหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต    
ในบางประเด็น จึงขอเปHดเผยความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ดังน้ี 
๑. การกําหนดราคาคลื่นความถ่ีย5าน ๒๖ GHz ตามที่เสนอ น้ัน ไม5สอดคล�องกับ
ผลการศึกษาของที่ปรึกษา และในประเด็นการชําระเงิน ตามข�อเสนอของท่ีปรึกษา
ก็เห็นว5าสามารถชําระเป\นก�อนเดียวได� เนื่องจากเป\นราคาที่ตํ่าอยู5แล�ว นอกจากน้ี 
เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงในการประกอบกิจการบนคลื่นความถ่ีย5านน้ี อันเนื่องมาจาก
ปkญหาเร่ืองขาดการพัฒนาอุปกรณ! ที่ปรึกษาจึงได�นําเสนอแนวทางทางเลือก เช5น 
กรณีของเกาหลีใต�ซ่ึงจัดสรรคล่ืนในราคาถูกเป\นระยะเวลาสั้นๆ ไปก5อน เพ่ือให�
ผู�ประกอบการได�ทดลองสร�างรูปแบบธุรกิจต5างๆ จากน้ันเม่ืออุตสาหกรรมเร่ิมเห็น
ทิศทางและประเมินมูลค5าคลื่นที่เหมาะสมได�แล�ว จึงค5อยจัดการประมูลเพื่อ
จัดสรรคลื่นอย5างเต็มรูปแบบ ซ่ึงควรมีการพิจารณาแนวทางเลือกต5างๆ อย5าง
จริงจังด�วย ๒. กรอบคิดในการกําหนดราคาคลื่นความถ่ีย5านต5างๆ ควรท่ีจะต�องมี
การวิเคราะห!ก5อนว5าย5านความถ่ีใดจะมีการแข5งขันในการประมูลหรือไม5และ   
มากน�อยเพียงใด โดยสําหรับย5านคลื่นที่คาดว5าจะมีการแข5งขันในการประมูลก็อาจ
ไม5มีประเด็นที่ต�องระมัดระวังในประเด็นการกําหนดราคาตั้งต�นการประมูลว5าจะ
ต่ําเกินไปหรือไม5 แต5สําหรับคลื่นความถ่ีย5านที่คาดได�ว5าจะไม5มีการแข5งขัน ก็ควร
ต�องกําหนดราคาตั้งต�นในระดับเดียวกันหรือใกล�เคียงราคาประเมิน ๓. เห็นควรมี
การประเมินมูลค5าใหม5สําหรับคลื่นความถ่ีย5าน ๗๐๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz โดยอาจ
พิจารณากําหนด set aside ให�เป\นสิทธิของรายใหม5ในการเข�าประมูลเท5านั้น 
เน่ืองจากการตั้งราคาเท5าราคาชนะการประมูลคร้ังก5อนย5อมส5งผลเป\นการกีดกัน
ผู�ประกอบการรายเล็กหรือรายใหม5อยู5ในที ขณะท่ีผู�ประกอบการรายใหญ5ต5างมี
คลื่นความถ่ีย5านเหล5านี้อยู5แล�ว ย5อมไม5สนใจรับการจัดสรรเพิ่มในราคาท่ีไม5จูงใจ
เช5นน้ี ทําให�เกิดความเสี่ยงท่ีคลื่นความถ่ีจะตกค�างต5อไป ซ่ึงไม5เป\นการบริหาร
ทรัพยากรอย5างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ หากจะยังไม5ประเมินมูลค5าคลื่นใหม5และ
กําหนด set aside ในคร้ังน้ี อย5างน�อยก็ควรกําหนดว5า หากยังคงมีคลื่นเหลือจะ
ดําเนินการในแนวทางดังกล5าวในการจัดประมูลคร้ังต5อไป ๔. ไม5เห็นชอบกับการ
กําหนดงวดชําระเงินประมูลในภาพรวมที่แบ5งย5อยเป\นหลายงวด (๑๐ งวด) 
เน่ืองจากจะทําให�เงินส5วนนี้ถูกผลักภาระสู5ผู�บริโภคได� จึงเห็นควรให�กําหนดงวด
การชําระเงินให�เป\นไปตามทฤษฎีที่เงินส5วนนี้ควรเป\นต�นทุนจม (sunk cost) โดย
วิเคราะห!ความสามารถในการชําระของรายเล็กประกอบด�วย เพ่ือกําหนดจํานวนงวด
ที่เหมาะสมต5อไป 

 
 
 
 
 



๔๐ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เร่ือง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ย5าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz 
๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย5านความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! และร5างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ี
วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications 
– IMT) ย5านความถ่ี ๒๔.๒๕ – ๒๗.๐ กิกะเฮิรตซ! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่

เกี่ยวข-อง (ฉบับที่ ๒) : วท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟkงความคิดเห็นต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง นิยาม

ของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมท่ีเก่ียวข�อง (ฉบับท่ี ๒) และแนวทาง  
การชี้แจงต5อการรับฟkงความคิดเห็นสาธารณะต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง 
นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข�อง (ฉบับที่ ๒) ท้ังน้ี 
ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร5ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต5อไป 

๒. เห็นชอบร5างประกาศ กสทช. เร่ือง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคม
ที่เก่ียวข�อง (ฉบับท่ี ๒) และให�นําประกาศดังกล5าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม 
ก5อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขต
ตลาดโทรคมนาคมที่เก่ียวข�อง (ฉบับท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท โครงข�ายบรอดแบนด�แห�งชาติ จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเร่ิม

ให-บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. อนุญาตให�บริษัท โครงข5ายบรอดแบนด!แห5งชาติ จํากัด ขยายระยะเวลาการ

เร่ิมให�บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามออกไปอีก ๒ ปE    
นับแต5วันท่ีครบกําหนดวันที่ต�องเร่ิมเปHดให�บริการ (วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
โดยบริษัทฯ จะต�องเร่ิมให�บริการภายในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกําหนด
เป\นเงื่อนไขให�บริษัทฯ ต�องดําเนินการในส5วนท่ีเก่ียวข�องต5อไปในทันทีภายหลัง
คณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองดังกล5าว ดังน้ี  



๔๑ 

 

๑.๑ กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติไม5ยุบเลิกบริษัทฯ กําหนดให�บริษัทฯ ต�องนําส5ง
ข�อมูลที่เก่ียวข�องถึงเหตุแห5งความจําเป\นและระยะเวลาที่ต�องการขอ
ขยายการเร่ิมให�บริการ  

๑.๒ กรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกบริษัทฯ กําหนดให�บริษัทฯ แจ�งขอสิ้นสุด
การอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ทั้งนี้ ให�บริษัทฯ 
รายงานผลการดําเนินการทุก ๓ เดือน จนกว5าจะให�บริการ ซ่ึงเป\นไปตาม
เงื่อนไขในการอนุญาต  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําผิดเง่ือนไขในการอนุญาตที่ผ5านมาของ
บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม5รายงานผลการดําเนินการจนกว5าจะเปHดให�บริการ 
เพ่ือเป\นข�อมูลในการติดตามและตรวจสอบผู�รับใบอนุญาตต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙ เร่ือง บริษัท โครงข5ายบรอดแบนด!แห5งชาติ จํากัด ขอขยายระยะเวลา
การเร่ิมให�บริการการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและ

อุปกรณ� ซึ่งใช-เทคโนโลยี IMT-2020 จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.    
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐาน

ทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ! จํานวน ๒ ฉบับ ได�แก5  
๑.๑ ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคม

และอุปกรณ!สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีฐาน ซ่ึงใช�เทคโนโลยี IMT–2020 
๑.๒ ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและ

อุปกรณ!สําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมลูกข5าย ซ่ึงใช�เทคโนโลยี IMT–2020 
๒. เห็นชอบแนวทาง รูปแบบ วิธีการเชิญชวน และเอกสารการรับฟkงความคิดเห็น

ของผู�มีส5วนได�เสียและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
เพ่ือให�เป\นไปตามมาตรา ๒๘ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพิ่มเติม และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เร่ือง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ือง
โทรคมนาคมและอุปกรณ! ซ่ึงใช�เทคโนโลยี IMT–2020 จํานวน ๒ ฉบับ 

 
 
 



๔๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการพักหรือหยุดการให-บริการ
โทรคมนาคม : มท. ปท.๑ ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. รับทราบการดําเนินการจัดให�มีการรับฟkงความคิดเห็นสาธารณะต5อร5างประกาศ 

กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการพักหรือหยุดการให�บริการโทรคมนาคม  
๒. เห็นชอบรายงานสรุปผลและแนวทางชี้แจงต5อการรับฟkงความคิดเห็นสาธารณะ

ต5อร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการพักหรือหยุดการให�บริการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร5ในเว็บไซต!ของสํานักงาน 
กสทช.  

๓. เห็นชอบร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการพักหรือหยุดการให�บริการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ให�นําประกาศดังกล5าวเสนอประธาน กสทช.  เพื่อลงนาม 
ก5อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๑ เร่ือง ร5างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการพักหรือ
หยุดการให�บริการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การปรับปรุงแก-ไขระเบียบ กสทช. ท่ีเกี่ยวข-องเพ่ือรองรับให-พนักงานซึ่งจะมี

อายุครบหกสิบปZบริบูรณ�สามารถปฏิบัติงานต�อ : คณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. นย.  

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต5างๆ      

ไปแก�ไขปรับปรุงร5างระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ...) 
พ.ศ. ... และร5างระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการจ5ายบําเหน็จพนักงานและการ
สงเคราะห!ภายหลังออกจากงาน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ในประเด็นต5างๆ อาทิ       
๑) ระบุลักษณะของตําแหน5งที่มีความขาดแคลนให�ชัดเจน พร�อมท้ังเหตุผลและ
ความจําเป\น ท้ังน้ีควรเป\นตําแหน5งที่ต�องใช�ความรู�ในเชิงการสั่งสมประสบการณ! 
๒) ตําแหน5งท่ีจะขยายอายุเกษียณต�องเป\นตําแหน5งวิชาการและตําแหน5ง
ผู�เชี่ยวชาญเท5าน้ัน ๓) หลักเกณฑ!การพิจารณา และ ๔) อัตราเงินเดือนท่ีเหมาะสม 
ทั้งนี้ ให�ขอรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากกรรมการ กสทช. ก5อนนําไปปรับปรุง
จากนั้นจึงนําร5างระเบียบดังกล5าวเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต5อไป  
 



๔๓ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑ เร่ือง การปรับปรุงแก�ไขระเบียบ กสทช. ท่ีเก่ียวข�องเพื่อรองรับให�
พนักงานซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบปEบริบูรณ!สามารถปฏิบัติงานต5อ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : ร�างหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกพนักงานตําแหน�งผู-ช�วยเลขาธิการ : บย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการร5างหลักเกณฑ!และวิธีการคัดเลือกพนักงานตําแหน5งผู�ช5วย

เลขาธิการ และร5างประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การคัดเลือกพนักงานเพ่ือ
แต5งตั้งให�ดํารงตําแหน5งผู�ช5วยเลขาธิการ โดยให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมใน
ประเด็นต5างๆ ไปแก�ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมข�อความ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
๑.๑ กรณีรายชื่อผู�ได�รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณา ซ่ึงไม5ผ5านความเห็นชอบ

ของ กสทช. จะไม5สามารถสมัครใหม5ได� 
๑.๒ ในการแต5งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ขอให�ระบุที่มาของกรรมการและ

องค!ประกอบ รวมทั้งให�กําหนดเกณฑ!การให�คะแนนไว�ด�วย  
๑.๓ ข�อความเร่ืองคุณวุฒิการศึกษาตามข�อ ๒ (๑) ของร5างหลักเกณฑ!และ

วิธีการคัดเลือกพนักงานตําแหน5งผู�ช5วยเลขาธิการ กับข�อ ๒.๑ ของ   
ร5างประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การคัดเลือกพนักงานเพื่อแต5งตั้งให�
โดํารงตําแหน5งผู�ช5วยเลขาธิการ ควรใช�ข�อความที่เหมือนกัน 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําหลักเกณฑ!และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
ตําแหน5งผู�ช5วยเลขาธิการและประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การคัดเลือก
พนักงานเพื่อแต5งตั้งให�ดํารงตําแหน5งผู�ช5วยเลขาธิการ ที่แก�ไขเรียบร�อยแล�ว 
นําเสนอเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณาลงนาม ก5อนนําไปดําเนินการในส5วนที่
เก่ียวข�องต5อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒ เร่ือง ร5างหลักเกณฑ!และวิธีการคัดเลือกพนักงานตําแหน5งผู�ช5วย
เลขาธิการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การแก-ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว�าด-วยค�าตอบแทนผู-ปฏิบัติงานในตําแหน�ง

บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กสทช. ว�าด-วยอัตราเงินเดือนและค�าตอบแทนอ่ืน
ของเลขาธิการ กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการร5างระเบียบ กสทช. ว5าด�วยค5าตอบแทนผู�ปฏิบัติงานใน

ตําแหน5งบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... และระเบียบ กสทช. ว5าด�วยอัตราเงินเดือน 
และค5าตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ กสทช. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให�นําระเบียบดังกล5าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม   
ก5อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป  
  



๔๔ 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมระเบียบ กสทช. ว5าด�วยค5าตอบแทน
ผู�ปฏิบัติงานในตําแหน5งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ กสทช. ว5าด�วยอัตรา
เงินเดือนและค5าตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู5ร5วมพิจารณาและลงมติระเบียบวาระน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : การปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการที่ กสทช. มีคําสั่งแต�งตั้งตาม

โครงสร-างใหม�ของสํานักงาน กสทช. : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการให�ปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการที่ กสทช. มีคําสั่ง

แต5งต้ัง กรณีอนุกรรมการหรือฝpายเลขานุการซ่ึงเป\นพนักงานได�เปลี่ยนแปลงชื่อ
สํานักใหม5 ตามระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการแบ5งส5วนงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี ให�สํานักงาน กสทช. 
โดยฝpายเลขานุการคณะอนุกรรมการท่ีจําเป\นจะต�องแก�ไขปรับปรุงองค!ประกอบ
ดําเนินการจัดทําคําส่ังให�สอดคล�องกับโครงสร�างสํานักงาน กสทช. ใหม5 และ
นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามให�มีผลบังคับใช�ต5อไป  
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๔ เร่ือง การปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการท่ี กสทช. มีคําสั่ง
แต5งตั้งตามโครงสร�างใหม5ของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การจัดส�งข-อมูลเอกสารข�ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) NGSO THAIIOT 

ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชในนามประเทศไทยต�อ
สหภาพโทรคมนาคมระหว�างประเทศ : ดบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
สํานักงาน กสทช. จัดส5งเอกสารข5ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) NGSO THAIIOT 
ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชในนามประเทศไทยต5อสหภาพ
โทรคมนาคมระหว5างประเทศ  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๕ เร่ือง การจัดส5งข�อมูลเอกสารข5ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) 
NGSO THAIIOT ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชในนามประเทศไทย
ต5อสหภาพโทรคมนาคมระหว5างประเทศ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ :  เร่ืองค-างการพิจารณา 
 



๔๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : การแก-ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 
ประจําปZ : บย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการการแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการ

เลื่อนเงินเดือนประจําปE (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยกําหนดให�การลาไปปฏิบัติงานในองค!การระหว5างประเทศ การลาไปช5วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟt�นฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ ไม5นับรวมเป\นวันลา 
กรณีพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ท้ังน้ี ให�นําประกาศที่แก�ไขปรับปรุงเรียบร�อยแล�ว
เสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนามเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๔.๑ เร่ือง การแก�ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนประจําปE 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๒ :  การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจําปZ ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๗ ตามวัตถุประสงค�
มาตรา ๕๒ (๑) : โครงการส�งเสริมความร�วมมือในการผลิตเน้ือหารายการ
โทรทัศน�ระหว�างประเทศ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๒ เร่ือง การพิจารณาโครงการที่ขอรับ

เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่  ๒ 
ประจําปE ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๗ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) โครงการรายการ
ส5งเสริมความร5วมมือในการผลิตเนื้อหาในการผลิตรายการโทรทัศน!ระหว5าง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต� “THAI TWO KOR” ออกไป ตามที่เลขาธิการ 
กสทช. เสนอ ทั้งน้ี ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในคร้ัง
ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๑๙/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๒ เร่ือง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจําปE ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๗ ตาม
วัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) โครงการรายการส5งเสริมความร5วมมือในการผลิตเนื้อหา
ในการผลิตรายการระหว5างประเทศ 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ พร�อมกล5าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล5าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 


