รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห/องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
_______________________________
ผู/เข/าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการ ทําหนาที่ประธานกรรมการ
๒. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!
กรรมการ
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค! มะลิสุวรรณ
กรรมการ
๔. พลโท ดร. พีระพงษ! มานะกิจ
กรรมการ
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท!
กรรมการ
๖. นายประวิทย! ลี่สถาพรวงศา
กรรมการ
๗. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการ กสทช. เลขานุการ
ผู/ไมเข/าประชุม
๑. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน!

ติดภารกิจ

ผู/เข/ารวมประชุม
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์ วิทยาพันธุ!

เลขานุการ กรรมการ กสทช.

เจ/าหน/าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก7กเกียรติกุล
๒. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน!
๓. นางอรุณ วงศ!ศิวะวิลาส
๔. นายขจรศักดิ์ ทานานนท!
๕. นางนภาพร เก<งสาร
๖.

นางสาวสุชญา สดศรี

๗.

นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง

๘.

นางสาวนลินทิพย! เลิศไพบูลย!

ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส<วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส<วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส<วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักสื่อสารองค!กร

๒
๙.

นางสาววัลภา กระเดา

๑๐. นางสาวอรนิตย! เนติธรรมกุล
๑๑. นางสาวพรวิไล แจ<มมณี
ผู/ชี้แจง
๑. นางปริตา วงศ!ชุตินาท
๒.
๓.

นางยุพา ทรัพย!ยิ่ง
นายนิพนธ! จงวิชิต

๔.
๕.

นางสาวชนัณภัสร! วานิกานุกูล
นายอรรถชัย แมนมนตรี

๖.

นางสาวลักษมี นุตตะโร

๗.

พันตรีหญิง ปนัดดา อินทราวุธ

๘.

นางสาวอัจฉรีย! เจตินัย

๙.

นายพชร สิริบริรักษ!

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักสื่อสารองค!กร
ลูกจาง สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน!
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ
นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)
รักษาการในตําแหน<งผูจัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการส<วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน<งผูอํานวยการส<วน
สํานักวิศวกรรมเละเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน!
นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร!และ
การงบประมาณ
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ
นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง
วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล<าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ :

เรื่องที่ประธานแจ/งให/ที่ประชุมทราบ
๑. เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีการพิจารณา
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห<งชาติ เรื่องการ
ยกเลิกและระงับการสรรหา กสทช. ชุดใหม< โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. เปJนหน<วยงานผูรับผิดชอบตามขอ ๓ ของคําสั่ง
หั ว หนาคณะรั ก ษาความสงบแห< ง ชาติ ที่ กํ า หนดใหหน< ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ
พิจารณาแนวทางแกไขปKญหาในส<วนที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต<งตั้งใหดํารงตําแหน<ง กสทช. โดยใหประสานเพื่อทราบ

๓
ขอมูลประเด็นปKญหาเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหน<ง
กสทช. ดังกล<าวกับคณะกรรมการสรรหาและสภานิติบัญญัติแห<งชาติ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต<อไป ซึ่งสํานักงาน กสทช. จะตองแต<งตั้งคณะทํางาน
เพื่อสรุปประเด็นปKญหาขอขัดของที่ทําใหการสรรหาไม<บรรลุผล
๒. เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษาไดลงประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ!และวิธี การอนุญาตใหใชคลื่น ความถี่สําหรับกิจ การโทรคมนาคม
ย<าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz เรียบรอยแลว ซึ่งเปJนการ
เริ่มตนของการจัดประมูลคลื่น ๑๘๐๐ MHz ซึ่งจะหมดสัมปทานในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๑
๓. ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. จะจัดการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนที่ที่เปJนเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเลขหมายสวย
ที่จะนํามาประมูลทั้งสิ้น จํานวน ๒๕๙ เลขหมาย โดยกําหนดราคาเริ่มตนต่ําสุด
ตั้งแต<หมายเลขละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และราคาเริ่มตนสูงสุดตั้งแต<หมายเลขละ
๒๐ ลานบาท จึงแจงใหที่ประชุมทราบ หากกรรมการท<านใดไม<ติดภารกิจขอเชิญ
เขาเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดประมูลเลขหมายสวยในวันดังกล<าว
เลขาธิการ กสทช. ขออนุญาตประธาน กสทช. ชี้แจงว<า ขณะนี้สํานักงาน
กสทช. อยู< ร ะหว< า งดํ า เนิ น การยกร< า งคํ า สั่ งแต< งตั้ งคณะทํ า งานฯ เพื่ อจะได
ประสานกั บ คณะกรรมการสรรหาและสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห< งชาติ เมื่ อผลการ
ดําเนินการเปJนประการใดจะนําเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบทุกระยะ
ประธาน กสทช. ไดกล<าวเพิ่มเติม หากกรรมการท<านใดมีความเห็นว<า
การสรรหา กสทช. ครั้ ง ที่ ผ< า นมามี จุ ด อ< อ นตรงไหน ควรที่ จ ะแกไขอย< า งไร
ขอใหส< ง ความเห็ น ใหสํ า นั ก งาน กสทช. เพื่ อ นํ า ไปประกอบในการจั ด ทํ า
หลักเกณฑ!ใหม<ต<อไป
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ โดยใหรับขอสั่งการของ
ประธาน กสทช. เรื่องการแต<งตั้งคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
(๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ต<อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ :

เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ :

รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กสทช. ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๖๑ วั น พุ ธ ที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ
เลขาธิการ กสทช. ขอใหที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน

๑๒ เรื่อง ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร/องเรียน
ของผู/รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ธุรกิจระดับชาติ : บส.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานการปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ ง การรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
รองเรียนของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการธุรกิจระดับชาติ จํานวน ๒๒ ช<องรายการ ช<วงหกเดือนหลังของปU พ.ศ. ๒๕๖๐
(วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ตามเอกสารที่สํ านักงาน
กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
กิจการโทรทัศน!ในระบบดิจิตอล อาจจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมในส<วน
ที่เปJนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณว<าเปJนเรื่องของ MUX หรือเรื่องของ
ช<องรายการ เนื่องจากมีการระบุว<าเปJนเรื่องของช<องรายการ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : การเปลี่ ย นแปลงผู/ อํ า นวยการสถานี ข องผู/ ท ดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑
มติที่ประชุม

รั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลงผู อํ า นวยการสถานี ข องผู ทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนคนรักวัด โดยกลุ<มคนคนรักวัด
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง หินกรูด เรดิโอ โดยบริษัท ลิ้มประเสริฐ เรดิโอ จํากัด
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง รักทองถิ่นกันทรารมย! โดยหางหุนส<วนจํากัด ติ๊กรัตน ๙๙๙

๕
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : การเปลี่ยนแปลงผู/อํานวยการสถานีของผู/ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๕ สถานี : ปส.๑
มติที่ประชุม

รั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลงผู อํ า นวยการสถานี ข องผู ทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๕ สถานี ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ มอดินแดง โดยมูลนิธิเสียงธรรม
เพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ!สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ[าจุฬาภรณ!วลัยลักษณ!
อัครราชกุมารี
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง เวียงลับแล โดยบริษัท น<านศรีทอง จํากัด
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา วัดหนองก]าย
โดยวัดดาราภิมุข
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นสามัคคีพัฒนา เรดิโอ โดยบริษัท สามัคคีพัฒนา
เรดิโอ จํากัด
๕. สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง คนรั ก ษ! ป ทุ ม โดยหางหุ นส< ว นจํ า กั ด แหลมทอง
โปรโมชั่น

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : การตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง ระหวางวั น ที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑
มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว<างวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวัน ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ของผูยื่นต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถวน และไม<ปรากฏประวัติว<ามีการออกอากาศ
ขัดต<อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๑๑๘ สถานี ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐๑ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๒ สถานี
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๕ สถานี

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว<า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เปJนเพียงมาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใชมาเปJนระยะเวลานานโดยมีการต<ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไรจุดสิ้นสุด และไม<เปJนการสมควร
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนด
วิ ธี การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ เ อาไวเปJ น การเฉพาะ ว< า ตองทํ า ดวยวิ ธี ก ารประมู ล
ดังนั้นเมื่อมีการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใช

๖
คลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้นจึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว<าจะนําขอสังเกตไป
ดําเนินการต<อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได/นํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปC
๒๕๖๐ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ : ยย.
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช.
ประจําปU ๒๕๖๐ เสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช/งานสื่อสารผานดาวเทียม
ตางชาติชนิดชั่วคราว ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
จํานวน ๑๗๒ รายการ : ปท.๑
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการใชงานสื่อสารผ<านดาวเทียมต<างชาติในการจัดการถ<ายทอด
กิจกรรมสําคัญทั่วโลกทั้งในประเทศหรือต<างประเทศ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ จํานวน
๑๗๒ รายการ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน
มกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๑) : ปบ.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน
มกราคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๑) จํานวน ๓ ท<าน ไดแก< พลเอก มนตรี สังขทรัพย!
นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน! ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง
ของระเบียบ กทช. ว<าดวยการจางที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงาน เลขานุการ และผูช<วย
เลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : การตออายุการทดลองประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง ระหวางวัน ที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ : ปส.๑
มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว<างวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ของผูยื่นต<ออายุการทดลองประกอบกิจการ

๗
ที่ยื่นเอกสารครบถวน และไม<ปรากฏประวัติว<ามีการออกอากาศขัดต<อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๕๘ สถานี ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๔๐ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๒ สถานี
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๖ สถานี
หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจว<า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เปJนเพียงมาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใชมาเปJนระยะเวลานานโดยมีการต<ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไรจุดสิ้นสุด และไม<เปJนการสมควร
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนด
วิ ธี การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ เ อาไวเปJ น การเฉพาะ ว< า ตองทํ า ดวยวิ ธี ก ารประมู ล
ดังนั้นเมื่อมีการต<ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใช
คลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้นจึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. รับว<าจะนําขอสังเกตไป
ดําเนินการต<อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากขาว” เมื่อ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นขาว News Network
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz มีเนื้อหาที่ไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

รับทราบการยุติขอรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบการออกอากาศ “รายการสืบจากข<าว”
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข<าว News Network
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz มีเนื้อหาที่ไม<เหมาะสม ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : ข/อร/องเรียนกรณีขอให/ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการตางคนตางคิด”
ทางชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ชอง Amarin TV HD
(หมายเลข ๓๔) เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และ “รายการคุยขาวเช/า”
ออกอากาศทางชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ชอง ๘ (หมายเลข ๒๗)
อาจมีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

รับทราบการยกคํารองขอรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบการออกอากาศ “รายการ
ต<างคนต<างคิด” ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช<อง Amarin
TV HD (หมายเลข ๓๔) เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และ “รายการคุยข<าวเชา”
ออกอากาศทางช< อ งรายการโทรทั ศ น! ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ช< อ ง ๘

๘
(หมายเลข ๒๗) อาจมีเนื้อหาไม<เหมาะสม เนื่องจากเปJนการรองเรียนขอใหใช
อํานาจที่ไม<อยู<ในขอบเขตอํานาจตามกฎหมายของ กสทช. แต<อย<างใด ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว<า ประเด็นที่ผูรองเรียนขอใหตรวจสอบการออกอากาศ
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห<งชาติที่ออกตามมาตรา ๔๔ ซึ่งคําขอใหใชอํานาจ
ตามมาตรา ๔๔ ไม<ใช<อํานาจหนาที่ของ กสทช. แต<สาระสําคัญของเรื่องทั้งหมด
คือการขอใหสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบว<า การออกอากาศของรายการทั้งสอง
เปJนไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห<งชาติหรือไม< ดังนั้น อาจจะตองพิจารณา
ในสาระสําคัญของเนื้อหาว<าผิดหรือไม< ถาหากไม<ผิดก็คงตองยุติเรื่อง แต<ถาหากผิด
ก็ตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ กสทช. มีอยู< แต<ถาหากผูรองเรียนตองการใหปFด
โดยใชอํานาจตามมาตรา ๔๔ ก็จะตองไปดําเนินการเรื่องนี้เอง

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : การประสา นงาน กั บ องคการระหวางประเทศ ตามบทบั ญ ญั ติ แ หง
พระราชบั ญ ญั ติ อ งคกรจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่แก/ไขเพิ่มเติม : ตย.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑) ซึ่งไดมีมติเห็นชอบเรื่อง
การให กสทช. ทําหนาที่เปJนหน<วยงานอํานวยการในนามของรัฐบาลไทยกับ
สหภาพโทรคมนาคมระหว<างประเทศ (ITU) แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม ตามที่ กระทรวงดิ จิ ทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคมเสนอ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ
๒. รั บ ทราบภาระหนาที่ ที่ผู กพั น ตามหนาที่ ห น< ว ยงานอํ า นวยการในนามของ
รัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว<างประเทศ (ITU) และรับทราบการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในช<วงเปลี่ยนผ<านที่ผ<านมา รวมทั้งแผนการ
ดําเนินงานต<อไป ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องการประสานงานกับองค!การระหว<างประเทศ
ตามบทบั ญ ญั ติ แห< ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค! ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แกไขเพิ่มเติมว<า นอกจากจะตองเตรียมการเรื่องงบประมาณแลว อาจจะ
ตองเตรียมตัวในเรื่องการเปJนผูแทนในคณะทํางานหรือคณะกรรมการชุดต<างๆ
ของ ITU หรือ APEC – TEL

๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : รายงานผลการดํ า เนิ น การกรณี ป รากฏขาววาข/ อ มู ล บั ต รประชาชนของ
ผู/ใช/บริการถูกเป]ดเผย ครั้งที่ ๒ : รท.
มติที่ประชุม

รับทราบการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. และบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ตาม
คําสั่งทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา ๖๔ แห<งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใหบริษัท เรียล มูฟ จํากัด ปฏิบัติ
ตามประกาศ กทช. เรื่ อง มาตรการคุ มครองสิทธิของผูใชบริ การโทรคมนาคม
เกี่ยวกับขอมูลส<วนบุคคล สิทธิในความเปJนส<วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางโทรคมนาคม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
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กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการกรณีปรากฏข<าวว<า
ขอมูลบัตรประชาชนของผูใชบริการถูกเปFดเผย ครั้งที่ ๒ ว<า ๑) อาจจะตองตรวจสอบ
ว<าไม<ว<าเปJนบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด! เซลส! จํากัด (TDS) หรือ iTrueMart มีสิทธิ
ในการเก็บสําเนาบัตรประชาชนหรือไม< เพราะไม<ใช<ผูใหบริการ ถาไม<มีอาจจะตองสั่ง
ใหส<งสําเนานั้นใหผูใหบริการเปJนผูเก็บรักษา หรือไม<เช<นนั้นก็ตองมีหนังสือมอบอํานาจ
ชัดเจนใหเปJนผูเก็บ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบเช<นเดียวกันกับผูใหบริการ
และ ๒) รายงานที่ส<งมาเสมือนหนึ่งเปJนการรายงานดวยตนเอง ซึ่งสํานักงาน กสทช.
ไม<มีความเชี่ยวชาญพอในการตรวจสอบ ดังนั้น เมื่อผูใหบริการจางผูเชี่ยวชาญ
อิสระทําการตรวจสอบ อาจจะขอใหชี้แจงในส<วนที่ผูเชี่ยวชาญเอกชนตรวจสอบพบ
ถารายงานของผูเชี่ยวชาญบางส<วนมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของคงตองใหเปFดเผยกับ
สํานักงาน กสทช. ดวย เช<น เรื่องการตั้งค<าการเก็บ Log File ว<าไม<ไดมีการตั้งค<าจริง
เพราะมิฉะนั้นถาไม<มีบุคคลที่สามมายืนยัน ก็อาจจะเปJนการปกปFดขอมูล แต<ถามี
ก็คงจะถือว<าเปJนขอจํากัดของการตั้งค<า ทําใหไม<สามารถตรวจสอบยอนหลังได
ซึ่งเลขาธิการ กสทช. แจงว<าสํานักงาน กสทช. จะขอรับขอสังเกตไปดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของบริ ษั ท ฟ] น
คอรเปอเรชั่น จํากัด รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘๑ : ปส.๑
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช.
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ)
มีมติ เห็ น ชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ
กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ โดยอนุมัติใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แก<บริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด สถานีฟFน เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘
โดยใหมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต<วันที่ กสทช. มีมติ
เนื่องจากมีประวัติการออกอากาศที่ขัดต<อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ ใหแก<
บริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด เพื่อใหปฏิบัติตามโดยเคร<งครัด
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง
๒. มอบหมายใหสํ านั กงาน กสทช. เร<งดํา เนิน การตามกฎหมายกั บ บริ ษัท ฟF น
คอร!เปอเรชั่น จํากัด กรณีการออกอากาศโดยไม<ไดรับอนุญาต
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๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของบริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๘๑
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑
ดังนี้
“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระที่ ๕.๑.๑ วาระที่ ๕.๑.๕ และ
วาระที่ ๕.๑.๖ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๖๑
ลงวั นที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และบั นทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๑ โดยเห็น ว<า กสทช. จําเปJนตองใหความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งขอมูลในปKจจุบันของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และ
สถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซึ่งส<งผลใหเกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายดาน
กรณีตามวาระที่ ๕.๑.๑ และวาระที่ ๕.๑.๕ เปJนการพิจารณาอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีที่ผูทดลองประกอบกิจการที่
อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงแต<ยังมีความประสงค!จะทดลองประกอบกิจการยจึงได
ยื่นคําขออนุญาตในภายหลัง ประกอบกับสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว<า

๑๑
มีการออกอากาศที่ขัดต<อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ผมจึงเห็นว<าควร
พิ จ ารณาทบทวนกระบวนการใหอนุ ญ าตในกรณี นี้ โ ดยเขมงวดมากขึ้ น
เนื่องจากผูทดลองประกอบกิจการไม<สามารถยื่นต<ออายุใบอนุญาตไดก<อนวันที่
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง ทั้งยังมีการกระทําที่ขัดต<อเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ
ในการนี้ผมจึงเห็นว<าควรพิจารณาทบทวนกระบวนการใหอนุญาตใน
กรณี ข างตนโดยใหมี ค วามเขมงวดมากขึ้ น โดย กสทช. อาจกํ า หนดเปJ น
มาตรการหนึ่งในกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให
สามารถบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่อยู<อย<างจํากัดไดอย<างมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได”
๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๘๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี้
“นโยบายการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเปJ น เพี ย ง
มาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใชมาเปJนระยะเวลานาน โดยมีการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไรจุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว
เปJ น การเฉพาะว< า ตองทํ า ดวยวิ ธี การประมู ล เมื่ อมี การต< อ อายุ การทดลอง
ประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใชคลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง
โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม<ใช<ใชมาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมใหมีการต<ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปJนการทั่วไป แมในกรณีที่มีการยื่นล<าชาหรือแมแต<กรณีที่มีการกระทํา
ความผิด
ในกรณีของบริษัท ฟFน คอร!เปอเรชั่น จํากัด ที่มีประเด็นปKญหาเรื่อง
การออกอากาศโดยไม< ไดรั บ อนุ ญ าต อั น เปJ น การกระทํ า ฝ| า ฝ} น ที่ มีโ ทษตาม
กฎหมายดวย จึ ง มี คํ า ถามว< า การอนุ ญ าตใหต< อ อายุ ก ารทดลองประกอบ
กิจการต<อไปนั้น สมควรหรือไม<”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําร/องขอตออายุใบอนุ ญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิ ธิ
สายธารเสียงธรรม สถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
ราชนครินทร เครือขายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓)
: ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้

๑๒
๑. ใหมูล นิธิสายธารเสีย งธรรม ยื่ นคําขอรับใบอนุ ญาตทดลองประกอบกิ จการ
สําหรับสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร!
เครือข<ายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓) และคํารอง
ขอออกอากาศชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และมติที่ประชุ ม
กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา
๓๐ วันนับแต<ไดรับแจงผลการพิจารณาเปJนหนังสือ ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ ฝ|าฝ}น
ไม< ดํ า เนิ น การภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด จะถื อ ว< า ไม< ป ระสงค! จ ะทดลอง
ประกอบกิจการอีกต<อไป และใหสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. ว<าดวยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันที่ครบกําหนด
๒. ใหยกเวนการชําระเงินเพิ่มตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) อันเนื่องมาจาก
การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในขอ ๑. ดวยเหตุที่การยื่นคําขอดังกล<าว
เปJนการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูยื่นคําขอ
มิไดมีเจตนายื่นคําขอล<าชาตามนัยของกฎหมาย
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงมูลนิธิสายธารเสียงธรรมเพื่อทราบ
ผลการพิจารณา ตามขอ ๑. และขอ ๒.
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคํารองขอต<ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิ จ การของมู ล นิ ธิ ส ายธารเสี ย งธรรม สถานี เ พื่ อ พระพุ ท ธศาสนา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร! เครือข<ายวัดนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
(รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๓)
๒. กสทช. ประวิ ทย!ฯ มี ขอสั งเกตเรื่องขั้น ตอนที่ใชในการดํ าเนิ นการพิ จารณา
และจัดส<งเอกสารการต<ออายุใบอนุญาตคืนมูลนิธิสายธารเสียงธรรม สถานีเพื่อ
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร! เครือข<ายวัดนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งใชระยะเวลานานเกินสมควร

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําร/องขอตออายุใบอนุ ญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิ ธิ
สายธารเสียงธรรม สถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
ราชนครินทร (เขาดินหนองแสง) (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๑) : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้

๑๓
๑. ใหมูล นิธิสายธารเสีย งธรรม ยื่ นคําขอรับใบอนุ ญาตทดลองประกอบกิ จการ
สําหรับสถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร!
(เขาดิ น หนองแสง) (รหั ส สถานี ๐๑๕๒๐๔๐๑) และคํ า รองขอออกอากาศ
ชั่ว คราว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ! การกํ า กับ ดู แลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่
๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับแต<
ไดรับแจงผลการพิจารณาเปJนหนังสือ ทั้งนี้ ใหมูลนิธิฯ ชําระค<าดําเนินการและ
เงิ น เพิ่ ม ตามอั ต ราที่ กํ า หนดในขอ ๙ วรรคสี่ และภาคผนวก ข แนบทาย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุ กระจายเสี ยง (ฉบั บที่ ๒) ใหครบถวน หากฝ|า ฝ}น ไม< ดํา เนิ นการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต<อไป
และใหสิ ท ธิ ใ นการยื่ น คํ า ขอทดลองประกอบกิ จ การตามประกาศ กสทช.
ว<าดวยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลง
ทันทีนับแต<วันที่ครบกําหนด
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงมูลนิธิสายธารเสียงธรรมเพื่อทราบ
ผลการพิจารณา ตามขอ ๑.
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคํารองขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการของมูลนิธิสายธารเสียงธรรม สถานีเพื่อพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา ราชนครินทร! (เขาดินหนองแสง) (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๐๑)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร/องขอตออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการขององคการ
บริ ห ารสวนตํ า บลกลาย สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งตํ า บลกลาย (รหั ส สถานี
๐๙๕๕๐๐๐๒) : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้
๑. ใหองค!การบริห ารส<ว นตํา บลกลาย ยื่นคํา ขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลกลาย (รหัสสถานี ๐๙๕๕๐๐๐๒)
และคํารองขอออกอากาศชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และมติที่ประชุม
กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน
นับแต<ไดรับแจงผลการพิจารณาเปJนหนังสือ ทั้งนี้ หากองค!การบริหารส<วนตําบลกลาย
ฝ|าฝ}นไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลอง

๑๔
ประกอบกิจการอีกต<อไป และใหสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. ว<าดวยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันที่ครบกําหนด
๒. ใหยกเวนการชําระเงินเพิ่มตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) อันเนื่องมาจาก
การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในขอ ๑. ดวยเหตุที่การยื่นคําขอดังกล<าว
เปJนการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูยื่นคําขอ
มิไดมีเจตนายื่นคําขอล<าชาตามนัยของกฎหมาย
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงองค!การบริหารส<วนตําบลกลาย
เพื่อทราบผลการพิจารณา ตามขอ ๑. และขอ ๒.
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคํารองขอต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ขององค!การบริหารส<วนตําบลกลาย สถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลกลาย (รหัสสถานี
๐๙๕๕๐๐๐๒)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุมคนวัดช/างชน
ศิริราษฎรบํารุง รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง :
ปส.๑
มติที่ประชุม

๑. เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้
๑.๑ อนุ มั ติ ใ หใบอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแก<
กลุ< มคนวั ด ชางชนศิ ริ ร าษฎร! บํ า รุ ง สถานี ชุ ม ชนชางชนธรรมะสั มพั น ธ!
รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ โดยใหมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ
๖ เดือน นับแต<วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากมีประวัติการออกอากาศที่ขัดต<อ
เงื่ อนไขการทดลองประกอบกิ จการ ทั้ งนี้ ใหสํ านั กงาน กสทช. จั ด ทํ า
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พรอมแจงเงื่อนไขในการ
ทดลองประกอบกิจการฯ ใหแก<กลุ<มคนวัดชางชนศิริราษฎร!บํารุง ถือปฏิบัติ
โดยเคร<งครัด
๑.๒ ใหสํ า นั ก งาน กสทช. มี คํ า สั่ ง ใหกลุ< ม คนวั ด ชางชนศิ ริ ร าษฎร! บํ า รุ ง
ดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใหมีเครื่องวิทยุคมนาคม ใบอนุญาตใหใช
เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ภายใน ๖๐ วัน นับแต<ไดรับแจงคําสั่งจาก
สํานักงาน กสทช.

๑๕
๒. เห็ น ชอบในหลั ก การการยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตใหมี เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ใบอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยใหกําหนดระยะเวลาใน
การดําเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ นับแต<วันที่ไดรับแจงคําสั่งจากสํานักงาน
กสทช.
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของกลุ<มคนวัดชางชนศิริราษฎร!บํารุง รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๓๗ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๕
ดังนี้
“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระที่ ๕.๑.๑ วาระที่ ๕.๑.๕ และ
วาระที่ ๕.๑.๖ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๖๑
ลงวั นที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และบั นทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๑ โดยเห็น ว<า กสทช. จําเปJนตองใหความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งขอมูลในปKจจุบันของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และ
สถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซึ่งส<งผลใหเกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายดาน
กรณีตามวาระที่ ๕.๑.๑ และวาระที่ ๕.๑.๕ เปJนการพิจารณาอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในกรณีที่ผูทดลองประกอบกิจการที่
อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงแต<ยังมีความประสงค!จะทดลองประกอบกิจการยจึงได
ยื่นคําขออนุญาตในภายหลัง ประกอบกับสํานักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว<า
มีการออกอากาศที่ขัดต<อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ผมจึงเห็นว<าควร
พิ จ ารณาทบทวนกระบวนการใหอนุ ญ าตในกรณี นี้ โ ดยเขมงวดมากขึ้ น
เนื่องจากผูทดลองประกอบกิจการไม<สามารถยื่นต<ออายุใบอนุญาตไดก<อนวันที่
ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลง ทั้งยังมีการกระทําที่ขัดต<อเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ
ในการนี้ผมจึงเห็นว<าควรพิจารณาทบทวนกระบวนการใหอนุญาตใน
กรณี ข างตนโดยใหมี ค วามเขมงวดมากขึ้ น โดย กสทช. อาจกํ า หนดเปJ น
มาตรการหนึ่งในกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให
สามารถบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่อยู<อย<างจํากัดไดอย<างมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได”

๑๖
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : พิ จ ารณาคํ า ขอทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง ประเภทกิ จ การ
บริก ารทางธุร กิจ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวัน ที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช.
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ)
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศน! ตามเอกสารที่ สํ านั กงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ แก<นิติบุคคลจํานวน ๑๗ ราย โดยใหมีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปU นับแต<วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ใหนิติบุคคลทั้ง ๑๗ ราย
ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหทํา ใช และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งใช ใน
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต<วันที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทราบต<อไป
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. มีขอสังเกต ขอใหกําหนด
หลักเกณฑ!ที่ชัดเจนในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนจากประเภทกิจการบริการ
สาธารณะเปJน ประเภทกิจ การบริการธุร กิจ ทั้ งนี้ เพื่อใหสอดคลองกั บแผน
ยุทธศาสตร!
๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๖
ดังนี้

๑๗
“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาในวาระที่ ๕.๑.๑ วาระที่ ๕.๑.๕ และ
วาระที่ ๕.๑.๖ และขอยืนยันความเห็นตามความในบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๖๑
ลงวั นที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และบั นทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๖๗ ลงวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๑ โดยเห็น ว<า กสทช. จําเปJนตองใหความสําคัญกับนโยบาย
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งขอมูลในปKจจุบันของ
สํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และ
สถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี ซึ่งส<งผลใหเกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแล
ตามมาในหลายดาน
ในกรณีตามวาระที่ ๕.๑.๖ เปJนการพิจารณาคํารองเกี่ยวกับการขอ
เปลี่ ย นแปลงประเภทการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งจาก
ประเภทบริการสาธารณะไปเปJนกิจการประเภททางธุรกิจอันเปJนสาระสําคัญ
ของการประกอบกิจการ ซึ่งหาก กสทช. เห็นชอบอาจก<อใหเกิดช<องทางในการ
แสวงหาประโยชน! ใ นทางธุ ร กิ จ ตามมาและจะเปJ น การยื ด อายุ ก ารทดลอง
ประกอบกิจการออกไปโดยไม<มีจุดสิ้นสุด
ในการนี้ผมจึงเห็นว<าควรพิจารณาทบทวนกระบวนการใหอนุญาตใน
กรณี ข างตนโดยใหมี ค วามเขมงวดมากขึ้ น โดย กสทช. อาจกํ า หนดเปJ น
มาตรการหนึ่งในกํากับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อให
สามารถบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่อยู<อย<างจํากัดไดอย<างมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมายได”
๔. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๖ ดังนี้
“ผมไดแสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแลวว<า จําเปJนจะตองมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที
เนื่องจากไดดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต<ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปJนมาตรการถาวรไปแลว
โดยเฉพาะในส<วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผลสืบเนื่อง
กับเรื่องการอนุญาตใชคลื่นความถี่ที่กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไวว<า
จะตองดําเนินการดวยวิธีการประมูล
ในกรณีการขอเปลี่ยนประเภทบริการจากบริการสาธารณะ/บริการ
ชุมชนมาเปJนการประกอบกิจการธุรกิจเช<นกรณีนี้ จึงถือเปJนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ
อันเปJนสาระสําคัญ ซึ่งไม< ควรที่จะอนุญาตใหทําได เพราะลําพังการใหสิทธิ
ในการทดลองเดิมคงอยู<ไปเรื่อยๆ ก็เปJนปKญหาในตัวเองอยู<แลว ยิ่งในส<วนของ
ระเบียบวาระนี้ มีกรณีการเปลี่ยนนิติบุคคลผูยื่นคําขอ ยิ่งมีคําถามเรื่องความ
เหมาะสม เนื่องจากเปJนการใหสิทธิในการประกอบกิจการและใชคลื่นความถี่
แก<นิติบุคคลคนละราย”

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู/รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเปJน
กรณีที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย และผู ทดลองประกอบกิ จ การมี ความประสงค! จ ะยกเลิ กการ
ทดลองประกอบกิจการดวยตนเอง จํานวน ๖ สถานี
๒. เห็ น ชอบใหเพิ ก ถอนการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง กรณี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม<สิ้นสุดลงตาม
ระยะเวลาการอนุญาต และสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ยังไม<สิ้นสุดลงตามกฎหมาย เนื่องจากผูทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๒ (๑)
จํานวน ๑ สถานี
๓. เห็นชอบใหเพิกถอนใบอนุญาตใหทํา มี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมซึ่งใชในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ตามขอ ๑. และขอ ๒. นับแต<วันที่ กสทช. มีมติ เพื่อใหใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พรอมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลองประกอบกิจการ
๔. เห็นชอบใหสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามขอ ๗ ของประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามขอ ๑. และขอ ๒. สิ้นสุดลงนับแต<วันที่
กสทช. มีมติ
๕. ใหผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามขอ ๑. และขอ ๒. ดําเนินการ
รื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ที่ใชในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน<าย
จ<าย โอนเครื่ องวิทยุกระจายเสีย งใหแก<บุคคลหรื อนิติ บุคคลที่มีสิ ทธิ ในการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตามขอ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต<วันที่ไดรับทราบคําสั่ง หากฝ|าฝ}นสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการ
ตามกฎหมายอย<างเคร<งครัด

๑๙
๖. มอบหมายใหสํ า นั ก กํ า กั บ การใชคลื่ น ความถี่ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย งและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑–๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติ ด ตามการใชคลื่ น ความถี่ การรื้ อถอนสายอากาศและอุ ป กรณ! ที่ใชในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส<งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน<าย จ<าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงใหแก<บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคม ของสถานี วิทยุ กระจายเสียง ตามขอ ๑. และขอ ๒. หากพบการ
กระทําความผิด ใหดําเนินการตามกฎหมายต<อไป และใหสํานักงาน กสทช.
ภาค ๑–๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ พรอมส<งภาพถ<ายการรื้อถอน
สายอากาศและการทําลายเครื่องส<งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ที่ใชในการ
ออกอากาศใหสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข<ายสิ่งอํานวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุกระจายเสียง (ปส.๓) เพื่อดําเนินการในส<วนที่เกี่ยวของต<อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ผูรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๗ สถานี

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ สําหรั บ
ผู/ทดลองประกอบกิจการที่ไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดได/
โดยมิได/เกิดจากความผิดของสถานีเอง จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอกสุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช.
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ สําหรับผูทดลอง
ประกอบกิจการจํานวน ๒๖ สถานี เนื่องจากพฤติการณ!ที่ทําใหสถานีไม<อาจ
กระทําการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวไดนั้น มิไดเกิดจากความผิดของสถานีเอง
หากสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะก<อใหเกิดความไม<เปJนธรรมแก<สถานี ตามมาตรา ๖๕
แห<งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ ดังนี้
๑.๑ กรณีสถานีที่ยังมิไดดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ
ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ เรื่องเงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และประกาศสํานักงาน กสทช.
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ
ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ จํานวน ๑๒ สถานี ใหดําเนินการตามประกาศดังกล<าว

๒๐
ใหแลวเสร็จก<อน และใหยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการใหม< ตามประกาศ
กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ! ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ภายใน ๔๕ วันนับแต<วันที่ไดรับแจงจาก
สํานักงาน กสทช. หากไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว<า
ไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต<อไป และใหสิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว<าดวยหลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(ฉบับที่ ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันที่ครบกําหนด
๑.๒ กรณี สถานี ที่ไดดํา เนิ นการตามประกาศคณะรั กษาความสงบแห<งชาติ
ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ เรียบรอยแลว จํานวน ๑๔ สถานี ใหยื่นแบบคําขอ
ทดลองประกอบกิจการใหม< ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํ า กั บ ดู แลการทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ กระจายเสี ย ง (ฉบั บ ที่ ๒)
ภายใน ๓๐ วันนับแต<วันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน กสทช. หากไม<ดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว<าไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการ
อีกต<อไป และใหสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ
กสทช. ว<าดวยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันที่
ครบกําหนด
๒. ใหยกเวนการชําระเงินเพิ่มตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ในการ
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑.
เนื่องจากพฤติการณ!ที่ทําใหสถานีไม<อาจกระทําการภายในระยะเวลาที่กําหนด
ไวนั้น มิไดเกิดจากความผิดของสถานีเอง
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลอง
ประกอบกิ จ การ สํ า หรั บ ผู ทดลองประกอบกิ จ การที่ ไม< ส ามารถดํ า เนิ น การ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได โดยมิไดเกิดจากความผิดของสถานีเอง จํานวน
๒๖ สถานี

๒๑
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๘ ดังนี้
“นโยบายการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเปJ น เพี ย ง
มาตรการชั่วคราว แต<กลับถูกใชมาเปJนระยะเวลานาน โดยมีการต<ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย<างไรจุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไวเปJนการเฉพาะว<าตองทําดวยวิธีการประมูล เมื่อมีการต<ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท<ากับเปJนการต<ออายุการใชคลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล<าวอย<างจริงจัง
โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม<ใช<ใชมาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมใหมีการต<ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปJนการทั่วไป แมในกรณีที่มีการยื่นล<าชาหรือแมแต<กรณีที่มีการกระทํา
ความผิด”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องสง ที่ตั้งเสาอากาศ กรณี
ไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนการเชา ณ สํานักงานที่ดิน ณ ที่ดินที่ตั้งอยู
ของห/างหุ/นสวนจํากัด บางขุนนนทเรดิโอ : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช.
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ใหหางหุนส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ นําหลักฐานใหคํามั่นแก<ผูเช<าในการ
ต<อสัญญาเช<าออกไปอีก ๑ ช<วง ช<วงละ ๓ ปU แทนสัญญาเช<าที่ดินที่จดทะเบียน
การเช<า ณ สํานักงานที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อใหเปJนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ตามมติ
กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
๒. เห็นชอบใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีมีการยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอีก
จะไม<สามารถนําเหตุแห<งการยกเลิกสัญญาเช<า การยินยอมใหใชสถานที่ หรือ
การปฏิเสธใหใชพื้นที่ มาเปJนเหตุแห<งการยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี
เครื่องส<ง และสายอากาศ ไดภายในระยะเวลา ๖ ปUนับตั้งแต<ที่ กสทช. มีมติ
เพื่อเปJนหลักประกันในเจตนารมณ!การตั้งอยู<ในพื้นที่ตั้งที่ไดรับอนุญาตไม<นอยกว<า
ระยะเวลา ๕ ปU

๒๒
๓. รับทราบรายงานผลการทดสอบการใชงานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการ
มีมติใหเปลี่ยนแปลงการใชงานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ
ของหางหุนส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง อินโทร เรดิโอ
ความถี่ ๙๖.๒๕ MHz พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงขอมูลที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส<ง
และที่ตั้งสายอากาศ เปJนบานเลขที่ ๒๘๙ อาคารหางสรรพสินคา ตั้งฮั่วเส็ง
ถนนสิ ริ นธร แขวงบางบํ าหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร ความสู งของ
สายอากาศ ๕๐ เมตร กํา ลังส< งออกอากาศ ๔๘๕ วั ตต! ในระบบฐานขอมู ล
กระจายเสียงและโทรทัศน!
๔. ใหหางหุ นส< ว นจํ า กั ด บางขุ น นนท! เ รดิ โ อ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตทดลอง
ประกอบกิ จการสํ า หรั บสถานี วิทยุ กระจายเสี ยงอิน โทร เรดิโ อ (รหั ส สถานี
๐๒๕๒๐๓๒๑) และคํารองขอออกอากาศชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)
และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมถึง
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหแลวเสร็จในคราวเดียวกัน ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต<ไดรับ
แจงผลการพิจารณาเปJนหนังสือ หากฝ|าฝ}นไม<ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
จะถือว<าหางหุนส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ ไม<ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการ
อีกต< อไป และใหสิทธิ ในการยื่น คํ า ขอทดลองประกอบกิจ การตามประกาศ
กสทช. ว<าดวยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สิ้นสุดลงทันทีนับแต<วันที่ครบกําหนด
๕. ยกเวนการชําระเงินเพิ่มตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) อันเนื่องมาจาก
การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในขอ ๔. ดวยเหตุที่การยื่นคําขอดังกล<าว
เปJนการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูยื่นคําขอ
มิไดมีเจตนายื่นคําขอล<าชาตามนัยของกฎหมาย
๖. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงหางหุนส<วนจํากัด บางขุนนนท!
เรดิโอ เพื่อทราบผลการพิจารณา
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้ง
เครื่ อ งส< ง ที่ ตั้ ง เสาอากาศ กรณี ไ ม< ส ามารถดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นการเช< า
ณ สํานักงานที่ดิน ณ ที่ดินที่ตั้งอยู<ของหางหุนส<วนจํากัด บางขุนนนท!เรดิโอ

๒๓
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๙ ดังนี้
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปJน
ในส<วนของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผูมีอํานาจอาจไม<มีประเด็น แต<ในส<วนของ
การเปลี่ยนแปลงกําลังส<งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถี่ ตลอดจนที่ตั้ง
อาจเปJนเรื่ องที่ไม<สมควรอนุญาต เนื่องจากเปJนการเปลี่ยนแปลงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท<านั้น ซึ่งการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนนโยบายการกํากับดูแลที่สมควร
จะตองมีการทบทวน เนื่องจากไดดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร
โดยเฉพาะการอนุ ญาตในส<วนของการประกอบกิ จการประเภทบริ การทาง
ธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใชคลื่นความถี่ที่กฎหมายกําหนด
วิธีการจัดสรรเอาไวว<าจะตองดําเนิน การโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรที่
จะตองมีการศึกษาสรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว<าทิศทางการ
กํากับดูแลที่แน<แทควรเปJนเช<นไร”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ กระจายเสี ยง สํ า หรั บผู/ ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได/รับใบอนุญาตมากกวา
๑ สถานีขึ้นไป (ข/อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑) : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช.
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติใหต<ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง สําหรับผูทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
ซึ่งไดรับใบอนุญาตมากกว<า ๑ สถานีขึ้นไป ของนิติบุคคลจํานวน ๓๕ นิติบุคคล
๙๓ สถานี ซึ่งไดยื่นต<ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกตองครบถวนทุกสถานีแลว
โดยใหมีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปU เท<ากันทุกสถานี นับจากวันที่ใบอนุญาตใบสุดทาย
ของผูทดลองประกอบกิจการแต<ละรายสิ้นสุดลง
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง

๒๔
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สําหรับผูทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งไดรับใบอนุญาต
มากกว<า ๑ สถานีขึ้นไป (ขอมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๑๐ ดังนี้
“การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้เปJนนโยบายการกํากับดูแล
ที่ควรจะตองมีการทบทวน เนื่องจากไดดําเนินการมาเปJนระยะเวลานานพอสมควร
ซึ่งการอนุญาตในส<วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใชคลื่นความถี่ที่กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไวว<าจะตองดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรที่จะตองมีการศึกษา
สรุปผลดี–ผลเสีย ปKญหา–อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลที่ชัดเจนสําหรับ
การประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว<าทิศทางการกํากับดูแลที่แน<แท
ควรเปJน เช< นไร ไม<ใช< ใชมาตรการในลั กษณะชั่ ว คราวไปเรื่ อยๆ ทั้ งที่ควรใช
ในช<วงเปลี่ยนผ<านเท<านั้น”

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การพิ จ ารณาตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของ
ห/างหุ/นสวนจํากัด สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๖๑ กรณี
หุ/นสวนผู/จัดการเสียชีวิต : ปส.๑
มติที่ประชุม

๑. ที่ ป ระชุ ม เสี ย งขางมาก (กสทช. พลเอก สุ กิ จ ฯ ทํ า หนาที่ ป ระธาน กสทช.
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ!ฯ และกสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑.๑ เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงหุ นส< ว นของหางหุ นส< ว นจํ า กั ด สุ ด ใจ กรณี
หุนส<วนเสียชีวิต เนื่องจากเปJนไปตามบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๗๘/๒๔๑
แห<งประมวลกฎหมายแพ<งและพาณิชย! และขอ ๑๐ ของประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)
๑.๒ อนุมัติใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก<หางหุนส<วนจํากัด
สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๖๑ โดยใหมีระยะเวลา
การทดลองประกอบกิจการ ๑ ปU นับตั้งแต<วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพรอมแจงเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ
ใหแก<หางหุนส<วนจํากัด สุดใจ เพื่อใหถือปฏิบัติโดยเคร<งครัดต<อไป

๒๕
๒. ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การพิ จารณาต<ออายุ การทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียงของหางหุนส<วนจํากัด สุดใจ สถานีคนรักสุขภาพ รหัสสถานี
๐๔๕๔๐๐๖๑ กรณีหุนส<วนเสียชีวิต
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีขอสังเกตเรื่องสัดส<วนหุนของผูเสียชีวิต
๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๘๐ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑๑
ดังนี้
“ผมมีขอสังเกตในการพิจารณาวาระนี้และขอยืนยันความเห็นตามความ
ในบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๘/๗๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากผมเห็นว<า
กสทช. จําเปJนตองใหความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียง ซึ่งขอมูลในปKจจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว<า ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม รวม ๕,๗๕๙ สถานี
แบ<งเปJนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี
และส<งผลใหเกิดประเด็นปKญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายดาน อนึ่ง ในกรณีนี้
เปJนการพิจารณาต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีหุนส<วน
ผูจัดการเสียชีวิต ซึ่งทายาทในฐานะผูจัดการมรดกของผูมีสิทธิทดลองฯ ไดเขา
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ซึ่งผมเคยตั้งขอสังเกต
ไวว<า “สิทธิในการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงมิใช<ทรัพย!สินที่ตกทอด
เปJนมรดก” ซึ่งสอดคลองกับมติ กสท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ที่ไดพิจารณาและมีมติในกรณีที่ผูมีสิทธิทดลองประกิจการวิทยุกระจายเสียงเดิม
เสียชีวิตไวว<า “สิทธิดังกลาวเปนสิทธิเฉพาะตัว จึงมีผลใหสิทธิในการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงฯ สิ้นสุดลง อันทําใหบุคคลอื่นๆ ไมสามารถอางสิทธิ
ดังกลาวในการยื่นขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได””
๔. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๑๑ ดังนี้
“การต<ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปJนนโยบาย
การกํากับดูแลที่สมควรจะตองมีการทบทวน เนื่องจากไดดําเนินการมาเปJน
ระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งการอนุญาตในส<วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใชคลื่นความถี่ที่กฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไวว<าจะตองดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควร
ที่จ ะตองมี การศึ กษาสรุ ป ผลดี–ผลเสี ย ปK ญ หา–อุ ป สรรค และแนวทางการ
กํากับดูแลที่ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว<าทิศทางการ

๒๖
กํากับดูแลที่แน<แทควรเปJนเช<นไร ไม<ใช<ใชมาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ
ทั้งที่ควรใชในช<วงเปลี่ยนผ<านเท<านั้น
สํ า หรั บ ระเบี ย บวาระนี้ เ ปJ น การพิ จ ารณาการต< อ อายุ ก ารทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีหุนส<วนเสียชีวิต ซึ่งเปJนกรณีที่เขาตาม
หลักเกณฑ!ขอ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ที่ใหอํานาจคณะกรรมการหรือ
พนั ก งานเจาหนาที่ พิ จ ารณาไดเปJ น รายกรณี อย< า งไรก็ ต าม ผมขอยื น ยั น
ความเห็นตามที่ไดเคยแสดงไวแลวในการพิจารณาเรื่องลักษณะคลายคลึงกันนี้
ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ว<า สมควรที่จะตอง
มี ก ารวางหลั ก เกณฑ! ใ หชั ด เจนว< า กรณี ที่ ผู ถื อ หุ นเสี ย ชี วิ ต ในลั ก ษณะหรื อ
เงื่อนไขใดบางที่ กสทช. จะอนุญาตหรือไม<อนุญาตใหทายาทขอเปลี่ยนแปลง
ขอมูลการทดลองประกอบกิจการ เพราะตามหลักแลว ใบอนุญาตเปJนสิทธิ
เฉพาะตัวของผูทดลองประกอบกิจการที่มิใช<มรดกอันจะตกทอดถึงทายาท”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให/บริษัท ลิเนียร เคเบิลทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให/บริการ
โทรทัศนที่ไมใช/คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ชองรายการ : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพื่อใหบริการ
โทรทัศน! สํา หรั บกิ จการที่ไม<ใชคลื่น ความถี่ แบบบอกรั บสมาชิก แก<บ ริษัท
ลิเนียร! เคเบิลทีวี จํากัด จํานวน ๒ ช<องรายการ ไดแก< ช<องรายการ LC Channel 1
และช<องรายการ LC Channel 2 โดยใหมีอายุใบอนุญาต ๕ ปU นับแต<วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพรอมแจงเงื่อนไข
การเปJนผูใหบริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม<ใชคลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก
ใหบริษัท ลิเนียร! เคเบิลทีวี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร<งครัด
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
(ปส.๒) จัดส<งผั งรายการใหสํานักคุมครองผูบริ โภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพื่อใชในการกํากับดูแลดานการคุมครองผูใชบริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพื่อใชในการติดตามกํากับดูแล
ผังรายการและเนื้อหารายการ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท ลิเนียร! เคเบิลทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพื่อใหบริการโทรทัศน!ที่ไม<ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช<องรายการ

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให/บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให/บริการโทรทัศน
ที่ไ มใช/ ค ลื่ นความถี่ แบบบอกรั บสมาชิ ก ที่ ยื่น ขอเปb นครั้ งแรก ชองรายการ
Star Bharat : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพื่อใหบริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม<ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก<บริษัท มี
บรอดแคสติ้ง จํากัด ช<องรายการ Star Bharat โดยใหมีอายุใบอนุญาต ๑ ปU
นับแต<วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพรอม
แจงเงื่อนไขการเปJน ผูใหบริการโทรทัศน! สํา หรับ กิจการที่ ไม<ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก ใหบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร<งครัด
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
(ปส.๒) จัดส<งผั งรายการใหสํานักคุมครองผูบริ โภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพื่อใชในการกํากับดูแลดานการคุมครองผูใชบริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพื่อใชในการติดตามกํากับดูแล
ผังรายการและเนื้อหารายการ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการ
เพื่อใหบริการโทรทัศน!ที่ไมใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเปJนครั้งแรก
ช<องรายการ Star Bharat

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : บริษัท ทรู วิชั่นส กรุfป จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อชองรายการ NHK WORLD
TV : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.
เสนอ โดยอนุญาตใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการ
จาก NHK WORLD TV เปJนชื่อช<องรายการ NHK WORLD–JAPAN

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช<องรายการ
NHK WORLD TV

๒๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : กรณีบริษัท แม็กซมีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ชองรายการ Unity TV โฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑสิน ค/ า ที่ อาจเข/ า ขายการกระทํ า ที่ เ ปbน การเอาเปรี ยบผู/บริ โ ภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมีมติเห็นชอบใหมีหนังสือแจงคําสั่งทางปกครองตักเตือนบริษัท แม็กซ!มีเดีย
ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช<องรายการ Unity TV ใหระงับการกระทําที่เปJนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!สินคา วัตถุมงคล หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีขอความหรือ
เนื้ อ หาสาระในทํ า นองเดี ย วกั น ทั น ที ทั้ ง นี้ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห< ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบขอ ๕ (๑๒)
ของประกาศ กสทช. เรื่ อง การกระทํ าที่เ ปJน การเอาเปรียบผูบริโ ภคในกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ หากบริษัทฯ ฝ|าฝ}นหรือไม<ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ใหปรับทางปกครองไม<เกินหาลานบาท และปรับอีกวันละหนึ่งแสนบาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ|าฝ}นไม<ปฏิบัติตามคําสั่ง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีบริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช<องรายการ
Unity TV โฆษณาผลิตภัณฑ!สินคา ที่อาจเขาข<ายการกระทําที่เปJนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม :
ทส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร<างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําร<างประกาศดังกล<าว
ไปรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อใหเปJนไปตามมาตรา ๒๘ แห<งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ต<อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ร<างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม

๒๙
๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. ขอใหสํานักงาน กสทช. ไป
ดําเนินการจัดทําขอมูลเพิ่มเติมเรื่องความแตกต<างจากแผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียง ระบบเอเอ็ม ปU พ.ศ. ๒๕๓๕ ว<ามีความแตกต<างอย<างไร และ
เป[าหมายที่ดําเนินการคืออะไร รวมทั้ง ฝากประเด็นในอนาคตหากจะเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาร<างประกาศฉบับใหม<หรือปรับปรุงประกาศฉบับเดิม เพื่อให
เปJนไปตามที่ KPI กําหนด ขอใหสํานักงาน กสทช. ระบุใหชัดเจนว<ามีความ
จําเปJนตองเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงประกาศเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณ!
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : ข/อร/องเรี ยนกรณีก ารออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 101 RROne
FM Radio Report One คลื่นความถี่ FM 101.00 MHz (ออกอากาศผาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ บก.ทท.) มีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงสถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑
บก.ทท. ระบบ FM คลื่นความถี่ FM 101.00 MHz สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อขอความร<วมมือใหใชความระมัดระวังในการออกอากาศใหเปJนไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
101 RROne FM Radio Report One คลื่นความถี่ FM 101.00 MHz (ออกอากาศ
ผ<านสถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ บก.ทท.) มีเนื้อหาไม<เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : ข/อร/องเรียนกรณีการตรวจสอบการออกอากาศ รายการ “ไทยรัฐนิวสโชว”
เมื่ อวั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๖๑ ทางชองรายการโทรทั ศ นภาคพื้ น ดิ น ในระบบ
ดิจิตอล ชอง ไทยรัฐทีวี (ชอง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็นชอบใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทริปเปFล วี บรอดคาสท! จํากัด
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช<อง ไทยรัฐทีวี
(ช< อง ๓๒) เพื่อขอความร< วมมือใหใชความระมัด ระวั งในการนํา คลิ ปวิ ดีโ อจาก
สื่อโซเชียลมีเดียมาออกอากาศ เพื่อมิใหเปJนการขัดต<อกฎหมายที่เกี่ยวของ

๓๐
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่ อง ขอรองเรี ยนกรณี การตรวจสอบการออกอากาศ รายการ
“ไทยรัฐนิวส!โชว!” เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช<องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ช<อง ไทยรัฐทีวี (ช<อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม<เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : ข/อร/องเรียนกรณีการออกอากาศของชองรายการโทรทัศนที่ไมใช/คลื่นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก ชอง PEACE TV มีเนื้อหาไมเหมาะสม : ผส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศของช<องรายการโทรทัศน!
ที่ไม<ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช<อง PEACE TV มีเนื้อหาไม<เหมาะสม
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยใหมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตบริษัท พีซ
เทเลวิชั่น จํากัด ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ช<องรายการโทรทัศน!
ที่ไม<ใชคลื่นความถี่ ช<อง PEACE TV เปJนเวลา ๓๐ วัน นับแต<วันที่ไดรับคําสั่ง ทั้งนี้
ตามขอ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการ
“เดินหนาต<อไป” เมื่อวันที่ ๒๖, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
รายการ “หยิบข<าวมาคุย” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
รายการ “เหลียวหลังแลไปขางหนา” เมื่อวันที่ ๒๖, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และรายการ “เขาใจตรงกันนะ” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ทางช<องรายการโทรทัศน!ที่ไม<ใชคลื่นความถี่ ช<อง PEACE TV มีเนื้อหาไม<เหมาะสม
เปJนการขัดต<อประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การใหความร<วมมือต<อการปฏิบัติงานของคณะรักษา
ความสงบแห<งชาติ และการเผยแพร<ขอมูลข<าวสารต<อสาธารณะ และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ อันเปJน
การขัดต<อขอกําหนดในบันทึกขอตกลง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว<างสํานักงาน
กสทช. และบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ช<องรายการ PEACE TV ซึ่งคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห<งชาติ ที่ ๔๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถือว<าเนื้อหาดังกล<าวเปJนการออกอากาศรายการ
ที่มีเนื้อหาสาระที่ก<อใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเปJนประมุข หรือที่มีผลกระทบต<อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔ แห<งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๑
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการออกอากาศของช<องรายการโทรทัศน!
ที่ไม<ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช<อง PEACE TV มีเนื้อหาไม<เหมาะสม
๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ แจงที่ประชุม กสทช. ว<าไม<ขอร<วมลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : เรื่องร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส กรุfป จํากัด ตรวจสอบพร/อมยกเว/น
คาบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช/บริการ
กลองรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
ดังนี้
๑. เห็นชอบใหยุติเรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ตรวจสอบ
พรอมยกเวนค<าบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิก
การใชบริการกล< องรั บสั ญ ญาณดาวเทีย ม (เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๐) เนื่ องจาก
บริษัทฯ ไดยกเวนค<า บริการดังกล<า วใหแก< ผูรอง ตามขอ ๒๔ ของประกาศ
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบรอยแลว
๒. กรณีที่บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด คืนเงินค<าอุปกรณ!ใหแก<ผูรองเรียนล<าชา
เกินกว<า ๓๐ วัน นับแต<วันเลิกสัญญา ซึ่งเปJนการฝ|าฝ}นหรือไม<ปฏิบัติตามขอ ๓๕
ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรทัศน!แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งถือเปJนการเอาเปรียบผูบริโภคตามขอ ๕ (๗)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปJนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการ
กระจายเสีย งและกิจการโทรทั ศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายใหสํา นักงาน
กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด เพื่อขอใหบริษัทฯ ถือปฏิบัติ
ตามขอ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการ
โทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร<งครัดต<อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ตรวจสอบ
พรอมยกเวนค<าบริการจํานวน ๕,๗๐๗.๗๘ บาท ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิก
การใชบริการกล<องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๐)

๓๒
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : เรื่องร/องเรียนกรณีขอให/บริษัท ทรู วิชั่นส กรุfป จํากัด มีหนังสือชี้แจงกรณีที่
ปรับราคาขึ้นคาแพ็กเกจ (เลขที่ ๙๓/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช.
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหยุติเรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด มีหนังสือ
ชี้แจงกรณีที่ปรับราคาขึ้นค<าแพ็กเกจ (เลขที่ ๙๓/๒๕๖๐) เนื่องจากบริษัทฯ
ไม<ไดมีการกระทําที่เปJนการเอาเปรียบผูบริโภค รวมทั้งบริษัทฯ ไดมอบสิทธิ
พิเศษใหแก<ผูรองในแพ็กเกจ “Platinum” เปJนระยะเวลา ๓ เดือน โดยไม<เสีย
ค<าใชจ<ายเพิ่มเติม ซึ่งเปJนการเยียวยาใหแก<ผูรองตามความเหมาะสมแลว
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผูรองเรียนว<า หากไม<พอใจในการ
แกไขปKญหา และหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท ทรู วิชั่นส!
กรุ7ป จํากัด หรือกรณีเรียกรองขอค<าชดเชยซึ่งไม<อยู<ในอํานาจของ กสทช. ผูรองเรียน
สามารถนําเรื่องดังกล<าวเขาสู<การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค (สคบ.) เพื่อใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ต<อไป หรือผูรองเรียนอาจใชสิทธิ
ในทางศาลเรียกรองค<าเสียหายได
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส<งใหในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด
มีหนังสือชี้แจงกรณีที่ปรับราคาขึ้นค<าแพ็กเกจ (เลขที่ ๙๓/๒๕๖๐)
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่องการจัดทําหลักเกณฑ!เรื่อง Up Sale ใหสอดคลอง
กับกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ แจงว<าประเด็นเรื่อง
Up Sale ดังกล<าว ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จะขอรับเรื่องนี้
ไปพิจารณา
๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุวาระที่ ๕.๑.๒๑ ดังนี้
“๑. กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ7ป จํากัด ปรับอัตราค<าบริการทรูวิชั่นส!
ขึ้น ๗ % โดยเริ่มตั้งแต< ๑ เมษายน ๒๕๖๐ สําหรับผูใชบริการรายใหม< และ
๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สําหรับผูใชบริการรายเดิม ถึงแมว<าในการขึ้นราคาจะมี
การเพิ่มบริการใหมากขึ้นกว<าเดิม เช<น สามารถรับชมช<องรายการระดับความ
คมชัดสูง (HD) ไดเพิ่มขึ้น หรือรับชมช<องรายการที่มีลิขสิทธิ์จากต<างประเทศ
เพิ่มขึ้น แต<กรณีดังกล<าวก็เขาข<ายเปJนการ up selling เชิงบังคับในส<วนของ

๓๓
ผูใชบริการเดิม ที่บางรายอาจไม<มีความประสงค!จะไดรับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือดีขึ้น
และพึงพอใจต<อบริการที่ไดรับในอัตราราคาเดิมอยู<แลว ซึ่งบริษัทฯ ย<อมมีหนาที่
ในการใหบริการเปJนไปตามสัญญาที่ไดทํากันไว
๒. ขอพิจารณาของสํานักงาน กสทช. ที่ว<า บริษัทฯ ไดมีการแจงล<วงหนา
ใหผูใชบริการเดิมทราบเกินกว<า ๓๐ วันก<อนจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเปJนการ
ดํา เนิ น การที่ เ ปJน ไปตามขอ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่ อง มาตรฐานของ
สัญญาในการใหบริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ แลว อาจมี
ความคลาดเคลื่ อน เนื่องจากขอกํ าหนดดั งกล< า วของประกาศบั งคับ เฉพาะ
ในกรณี ที่ผู ใหบริการประสงค! จ ะเปลี่ ยนแปลง “ลั กษณะ ประเภท เงื่อนไข
มาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการที่ตกลงในสัญญา หรือที่ไดโฆษณาหรือ
แจงใหผูใชบริการทราบ หรื อการปรับ ปรุ งรูป แบบการใหบริการอื่น ๆ อัน มี
ลักษณะเปJนสาระสําคัญของการใหบริการ” แต<มิไดรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของ “ราคา” หรือ “อัตราคาบริการ” แต<อย<างใด
๓. เห็นควรมีการวางกติกาเกี่ยวกับกรณี up selling เพื่อใชในการ
กํากับดูแลต<อไป อันเปJนการป[องกันไม<ใหเกิดกรณีการบังคับขึ้นราคาโดยยัดเยียด
บริการที่เกินจําเปJนหรือเกินกว<าความตองการของผูใชบริการ”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด/านกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัท ซีล สตาร
เทเลคอม จํากัด : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให
บริษัท ซีล สตาร! เทเลคอม จํากัด สิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม ทั้งนี้ โดยใหมีผลนับแต<วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ของบริษัท ซีล สตาร! เทเลคอม จํากัด

๓๔
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มเติมเทคโนโลยีในการให/บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ในสวนความเปbนกลางทางเทคโนโลยี : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพิ่มเทคโนโลยี 4G LTE ดวยมาตรฐาน
IMT ร<วมกันกับระบบเดิม เพื่อการใหบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ย<านความถี่
๒๑๐๐ MHz ช<วงความถี่ ๑๙๖๕–๑๙๘๐ MHz คู<กับ ๒๑๕๕–๒๑๗๐ MHz
มี bandwidth จํานวน ๑๕+๑๕ MHz ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๔๘/๐๐๑ โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเปJนไปตาม
อายุใบอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒. อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาต และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๔๘/๐๐๑ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเงื่อนไข
เฉพาะรายบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ (รหัสบริการ ๓–๒–๖.๓)

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มไดมี มติ รั บรองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มเติมเทคโนโลยี
ในการใหบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ ในส<วนความเปJนกลางทางเทคโนโลยี
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว<า เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีคลื่น
ที่ ใ หบริ ก ารดวยเทคโนโลยี เ ดิ ม อยู< และการเปลี่ ย นเทคโนโลยี อ าจทํ า ให
ผูใชบริการบนเทคโนโลยีเก<าเกิดปKญหา ดังนั้น สํานักงาน กสทช. อาจจะตอง
ติดตามในเรื่องของคุณภาพการใหบริการ ว<าอย<างนอยจะตองมีการประกัน
คุ ณ ภาพขั้ น ต่ํ าใหกั บ ผู ใชบริ ก ารเดิ ม มิ ฉะนั้ น ก็ จ ะเท< า กั บ เปJ น การบั ง คั บ ให
ผูใชบริการตองเปลี่ยนเทคโนโลยีไปดวยเช<นกัน

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : นายธี รพงษ นาทีก าญจนลาภ ร/ องเรี ยนบริษัท ดีแ ทค ไตรเน็ต จํา กัด กรณี
ประสบปyญหาการเรียกเก็บคาบริการอินเทอรเน็ตผิดพลาด : รท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม กรณีนายธีรพงษ! นาทีกาญจนลาภ รองเรียนบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปKญหาการเรียกเก็บค<าบริการอินเทอร!เน็ตผิดพลาด
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นว<าบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ไดแสดง
ขอมูลการใชงาน (CDR) รอบบิลเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ พบว<า เลขหมาย ๐๘ ๑๙๑๙ ๐๙๒๑
มีรายการใชงานอินเทอร!เน็ตจํานวน ๑๒๙.๑๑ บาท (ไม<รวม VAT) ซึ่งค<าบริการ
ดังกล<าวเกิดขึ้นจากการใชงานอินเทอร!เน็ตของผูใชบริการ จึงเปJนกรณีที่บริษัทฯ
ไดพิสูจน!ขอเท็จจริงเพื่อยืนยันความถูกตองของการเรียกเก็บค<าบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่

๓๕
ตามขอ ๒๒ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการใหบริการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง นายธีรพงษ! นาทีกาญจนลาภ รองเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จํากัด กรณีประสบปKญหาการเรียกเก็บค<าบริการอินเทอร!เน็ตผิดพลาด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท สําหรับ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เปbนเลขหมายสวย (ฉบับที่ ๒) : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะต<อร<างประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ!การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ที่เปJน
เลขหมายสวย (ฉบั บที่ ๒) และผลการพิ จารณาของ กสทช. ต< อร< า งประกาศ
กสทช. ดังกล<าว ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร<ในเว็บไซต!ของ
สํานักงาน กสทช. ต<อไป
๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร<างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรร
เลขหมายโทรศั พ ท! สํ า หรั บ บริ ก ารโทรศั พ ท! เ คลื่ อ นที่ ที่ เ ปJ น เลขหมายสวย
(ฉบับที่ ๒) ทั้งนี้ ใหนําประกาศดังกล<าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อพิจารณาลงนาม
ก<อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมีผลบังคับใชต<อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ร<างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ที่เปJนเลขหมายสวย (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : บริษัท ทีโอที จํา กัด (มหาชน) ขอเพิ่ มจุดเชื่อมตอระหวางประเทศและการ
ปรับปรุงเงื่อนไขในสวนของบริการวงจรเชาสวนบุคคลระหวางประเทศ (IPLC)
ภายใต/ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

๓๖
๑. อนุมัติใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพิ่มจุดเชื่อมต<อระหว<างประเทศและ
เพิ่มเติมโครงสรางอัตราค<าบริการ สําหรับบริการวงจรเช<าส<วนบุคคลระหว<าง
ประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ภาคพื้นดินและ
ภาคพื้นน้ํา ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่
๓ก/๔๘/๐๐๑ โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาตเปJนไปตามอายุใบอนุญาตของ
บริษัทฯ
๒. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขเฉพาะรายบริการ ของบริการวงจรเช<าส<วนบุคคล
ระหว<างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) ภาคพื้นดิน
และภาคพื้ น น้ํ า รหัส บริ การ ๓–๑–๔.๕ ภายใตใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๔๘/๐๐๑
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มจุดเชื่อมต<อระหว<าง
ประเทศและการปรับปรุงเงื่อนไขในส<วนของบริการวงจรเช<าส<วนบุคคลระหว<าง
ประเทศ (IPLC) ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : สถาบันไฟฟ{าและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สฟอ.) ยื่นขอตอ
อายุ แ ละเพิ่ ม เติ ม ขอบขายใบอนุ ญ าตให/ จั ด ตั้ ง หนวยตรวจสอบเครื่ อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ : ทท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหต<ออายุใบอนุญาตใหจัดตั้งหน<วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและ
อุปกรณ! ประเภทที่สอง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๒ ใหแก<สถาบันไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส!ฯ
เปJนระยะเวลา ๓ ปU ตั้งแต<วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. อนุญาตใหเพิ่มเติมขอบข<ายการใหบริการทดสอบตามใบอนุญาตใหจัดตั้งหน<วย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภทที่สอง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๒
ใหแก<สถาบันไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส!ฯ โดยมีผลตั้งแต<วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง สถาบันไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส! อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
(สฟอ.) ยื่นขอต<ออายุและเพิ่มเติมขอบข<ายใบอนุญาตใหจัดตั้งหน<วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ!

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :

เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.

๓๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศ น
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ สําหรับโครงการประเภทที่ ๒
ประจําปC ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน!
สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทที่ ๒ ประจําปU ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ออกไป เพื่อให
กสทช. ไดศึ กษาในรายละเอี ย ด และใหสํ า นั กงาน กสทช. นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
กสทช. พิจารณาในครั้งต<อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การแก/ไ ขเพิ่ มเติ มระเบียบ กสทช. วาด/วยเครื่องแบบและการแตงกายของ
เลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจ/าง และผู/ปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช.
พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย.
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว<าดวยเครื่องแบบและการแต<งกาย
ของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช.
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.
นําร<างระเบียบที่แกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนําเสนอประธาน กสทช. ลงนาม
ก<อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหมีผลใชบังคับต<อไป
๒. มอบหมายใหสํ า นั ก งาน กสทช. ไปยกร< า งแกไขระเบี ย บ กสทช. ว< า ดวย
เครื่องแบบและการแต<งกายของ กสทช. โดยใหเพิ่มเติมเรื่องเครื่องแบบชุด
ปฏิบัติการของ กสทช. และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต<อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว<าดวยเครื่องแบบและ
การแต<งกายของเลขาธิการ กสทช. พนักงาน ลูกจาง และผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปC ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ ยย.
มติที่ประชุม

เห็นชอบปฏิทินงบประมาณรายรับ–รายจ<าย ประจําปU ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช.
ตามกระบวนการ ลําดับ ขั้นตอน กิจกรรม และกรอบระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณ
รายจ<าย ประจําปU ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๓๘
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ – รายจ<าย ประจําปU ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : การพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจายโครงการ ประจําปC ๒๕๖๑ : ยย.
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดส<งเอกสารงบประมาณรายจ<ายโครงการ ประจําปU
๒๕๖๑ ใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียง
และกิจ การโทรทัศน! คณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช. ดานกิจการ
โทรคมนาคม และเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณาทบทวน ก<อนจัดส<งใหเลขาธิการ
กสทช. เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน
กสทช. และที่ประชุ ม กสทช. พิ จารณา ก< อนจัด ส<งใหคณะกรรมการดิจิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ พิจารณาต<อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาทบทวนงบประมาณรายจ<ายโครงการ ประจําปU
๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๖ :

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ : มาตรการป{องกันการฝ€าฝ•นเงื่อนไขใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร
ผลิตภัณฑอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย : ปส.๒
มติที่ประชุม

๑. มอบหมายใหประธาน กสทช. เปJ น ผู พิ จ ารณาเรื่ อ งการมอบอํ า นาจให
เลขาธิการ กสทช. หรือรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงฯ
เปJ น พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งใหผู รับใบอนุ ญ าตระงั บ การออกอากาศ
รายการหรื อโฆษณาผลิตภั ณฑ! สุขภาพที่ผิ ดกฎหมาย หรื อมีเ นื้อหาสาระใน
ลักษณะเปJนการจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการหรือสินคา โดยหลอกลวงหรือ
กระทํ าใหเกิ ด ความเขาใจผิ ดในสาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การบริ การหรื อสิ น คา
หรือโดยการใชหรืออางอิงขอมูลอันไม<เปJนความจริง หรือเกินความจริง ที่เปJน
การกระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณฑ! สุ ขภาพไดทั น ที เ ปJ น
การชั่วคราว เมื่อไดรับแจงเปJนลายลักษณ!อักษรหรือตามแบบแจงผลการกระทํา
ความผิดจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามขอ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเปJนการป[องกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น

๓๙
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาตรวจสอบเรื่องต<างๆ ที่อยู<ในอํานาจ
ของ กสทช. ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปJนเร<งด<วน ซึ่งการนําเสนอที่ประชุม
กสทช. เพื่อพิจารณามีมติอาจไม<ทันการณ! และเห็นควรใหมีการมอบหมายให
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการไปพลางก<อน ทั้งนี้ เพื่อป[องกันและระงับความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใหสํานักงาน กสทช. รวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ดานกฎหมายของ กสทช. พิจารณาใหความเห็น และนําเสนอที่ประชุม กสทช.
พิจารณาต<อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๖.๑ เรื่อง มาตรการป[องกันการฝ|าฝ}นเงื่อนไขใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
และเผยแพร<ผลิตภัณฑ!อาหารและยาที่ผิดกฎหมาย

ประธาน

ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๑ พรอมกล<าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล<าวปFดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

