รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห,องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
___________________________
ผู,เข,าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!
พลโท ดร. พีระพงษ! มานะกิจ
รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน!
ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ!นันท!
นายประวิทย! ลี่สถาพรวงศา
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

กรรมการ ทําหนาที่ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขาธิการ กสทช.
เลขานุการ

ผู,ไมเข,าประชุม
๑. พันเอก ดร. เศรษฐพงค! มะลิสุวรรณ

ลาป6วย

ผู,เข,ารวมประชุม
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์ วิทยาพันธุ!

เลขานุการ กสทช.

เจ,าหน,าที่การประชุม
๑. นายเฉลิมชัย ก8กเกียรติกุล
๒. นายวรพงษ! นิภากรพันธ!
๓. นายบุญยิ่ง โหมดเทศน!
๔. นางอรุณ วงศ!ศิวะวิลาส
๕. นายขจรศักดิ์ ทานานนท!
๖. นางนภาพร เก;งสาร

ผูอํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส;วน
รักษาการในตําแหน;งผูอํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร
ผูอํานวยการส;วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส;วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ผูอํานวยการส;วน
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม

๒
๗. นางสาวสุชญา สดศรี
๘. นางสาวจุฑาสินี คําบํารุง
๙. นางสาวอรนิตย! เนติธรรมกุล
๑๐. นางสาวนลินทิพย! เลิศไพบูลย!
๑๑. นางสาวนภาภรณ! ลออัศจรรย!
๑๒. นางสาวพรวิไล แจ;มมณี

นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักสื่อสารองค!กร
นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง
สํานักสื่อสารองค!กร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง
สํานักประธานกรรมการและการประชุม
ลูกจาง สํานักประธานกรรมการและการประชุม

ผู,ชี้แจง
๑. นางสาวมณีรัตน! กําจรกิจการ

๒. นางปริตา วงศ!ชุตินาท
๓. นายจาตุรนต! โชคสวัสดิ์
๔. นางสาวสุภทั รา กฤตยาบาล
๕. นายนิพนธ! จงวิชิต
๖. นางสาวใจทิพย! ศรีโนนชัย
๗. นางสาวปุณย!สิรี ฉัตรจินดา
๘. นายอรรถชัย แมนมนตรี
๙. นายเชาวน!เนตร บุญไชย
๑๐. นางสาวอารยา พิชิตกุล
๑๑. นางสาวพรรษา กัมพูสิริ
๑๒. นางสาวณัชชา ไพบูลย!พลายอย

ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
รักษาการในตําแหน;งผูอํานวยการสํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน;งผูอํานวยการ
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข;าย สิ่งอํานวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุคมนาคม
ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน!
ผูอํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
ผูอํานวยการสํานักค;าธรรมเนียมและอัตราค;าบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม
ผูเชี่ยวชาญ (ช ๒)
รักษาการในตําแหน;งผูจัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการส;วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการส;วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผูอํานวยการส;วน
สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน!
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค;าธรรมเนียมและอัตรา
ค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม
เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักค;าธรรมเนียมและอัตรา
ค;าบริการในกิจการโทรคมนาคม
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง
นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑

๓
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑

กล;าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
: เรื่องที่ประธานแจ,งให,ที่ประชุมทราบ
๑. เมื่อวันอาทิตย!ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. ไดจัดการประมูล
คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย;าน ๑๘๐๐ MHz ขอขอบคุณกรรมการ
กสทช. ที่ ไดมาร; วมพิ ธี เปHดการประมู ลคลื่ นฯ และเขาร; วมการประชุ มสรุ ป ผล
การประมูล ซึ่งในวันนี้จะไดนําเสนอเรื่องการรับรองผลการประมูลใหที่ประชุม
พิจารณาต;อไป
๒. เมื่อวันจันทร!ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เปPนประธานกล;าวเปHด
โครงการฝRกอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรของสํานักงาน
กสทช. จํ า นวน ๓ หลั กสูต ร ไดแก; หลั กสู ต รปฐมนิ เ ทศ หลั กสู ต รพนั กงาน
ปฏิบัติการระดับสูง และหลักสูตรผูอํานวยการส;วนหรือเทียบเท;า โดยไดรับเกียรติ
จากรัฐมนตรีช;วยว;าการกระทรวงการต;างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล)
มาบรรยายเรื่ อ ง “การวิ เคราะห! สถานการณ! โลกยุ คสงครามการคาและการ
ปรับตัวของประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0” และเลขาธิการ กสทช.
ไดบรรยายเรื่ อง “สํานั กงาน กสทช. กับการพัฒนาประเทศ” นอกจากนี้ ยังได
รับทราบว;ากรรมการ กสทช. หลายท;านก็จะไปใหความรูแก;พนักงาน ซึ่งโครงการ
ดังกล;าวถือว;าเปPนเรื่องการพัฒนาบุคลากร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
: เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รั บรองรายงานการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วั นพุ ธที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๖๑
ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ : รั บรองรายงานการประชุ ม กสทช. นั ด พิ เ ศษ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๑ วั น พุ ธ ที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม กสทช. นั ด พิ เ ศษ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๑ วั น พุ ธ ที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

๔
ระเบียบวาระที่ ๒.๓ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอาทิตยที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอาทิตย!ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ :

รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ กสทช. ครั้ งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วั นพุ ธที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดํา เนิน งานตามมติ กสทช. นัด พิเ ศษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๑ รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธ ที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.
นั ด พิ เ ศษ ครั้ งที่ ๔/๒๕๖๑ วั น อาทิ ต ย! ที่ ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิท ยุค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และที่แก,ไขเพิ่มเติม ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : มท. ทท. คท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ไดแต;งตั้งเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายใหเลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช.
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกลเกลี่ยข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๑ : รท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ นการไกล; เ กลี่ ยขอพิ พาทในกิ จ การโทรคมนาคม
ประจํา เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๖๑ ทั้ ง นี้ ตามขอ ๖ (๔) ของระเบี ย บ กสทช.
ว;า ดวยการไกล; เ กลี่ ย ขอพิ พ าทระหว; า งผู รั บ ใบอนุ ญ าตการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมและผูรองเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว;า อัตราการไกล;เกลี่ยขอพิพาทมีประมาณ ๑ กรณี
ต;อเดือน ซึ่งบางเรื่องที่ไกล;เกลี่ย อาทิ SMS ที่ไม;ไดสมัครใชบริการ เปPนเรื่องที่มี
หลักฐานชัดเจนอยู;แลว ดังนั้น ขอใหสํานักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนประเด็น
ความเหมาะสมการดําเนินการเรื่องการไกล;เกลี่ยขอพิพาทในกรณีที่มีการปรับปรุง
โครงสรางของสํ านักงานฯ ทั้ งนี้ เลขาธิ การ กสทช. แจงว;าจะขอรับขอสั งเกตไป
ดําเนินการต;อไป

๕
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : การรายงานสถานะการใช, เลขหมายโทรศั พทแบบสั้ น ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ประจําป@ ๒๕๕๙
และประจําป@ ๒๕๖๐ : จท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานสถานะการใชเลขหมายโทรศัพ ท!แ บบสั้น ประจํา ปc ๒๕๕๙
และประจําปc ๒๕๖๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม และการตรวจสอบติ ด ตามของสํา นั ก งาน กสทช.
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่อง รายงานสถานการณ!ใชเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น
ว;าในส;วนของรายงานประจําปc ๒๕๕๙ มีความล;าชา สําหรับรายงานประจําปc ๒๕๖๐
ดําเนินการไดตามกําหนดเวลา จึงขอฝากว;าอาจจะตองปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหกระชับและทันต;อกรอบเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. แจงว;าจะขอรับ
ขอสังเกตไปดําเนินการต;อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ :

รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ : คส.

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น! ตามพระราชบัญ ญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย ง
และกิจ การโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วของ ประจําเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ :

รายงานการเงิ น ของสํ า นั ก งาน กสทช. สํ า หรั บไตรมาส ๒ สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๑ : ลย.

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับไตรมาส ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐
มิถุน ายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามขอ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว;าดวยการรับ การจ;าย
และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่อง รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. ในส;วน
เรื่องลูกหนี้ซึ่งพบว;าลูกหนี้ค;าตอบแทนคลื่นความถี่ส;วนใหญ;เปPนลูกหนี้ระยะสั้น
ไม;เกิน ๑ ปc แต;ลูกหนี้ค;าเช;าใชวิทยุคมนาคมเกิน ๒ ปcทุกราย และลูกหนี้ค;าธรรมเนียม
เลขหมายบางรายเกิน ๒ ปc ซึ่งเขาใจว;าเปPนกรณีของมาตรการเยียวยา และลูกหนี้
ใบอนุญาตจะประมาณ ๑-๒ ปc ดังนั้น ขอใหสํา นักงาน กสทช. ติด ตามเร;งรัด
มิ ฉะนั้ น จะกลายเปP น หนี้ สู ญ ทั้ งนี้ เลขาธิ การ กสทช. แจงว; าจะขอรั บขอสั งเกต
ไปดําเนินการต;อไป

๖
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานการประเมิ นพฤติก รรมและผลกระทบตอตลาดที่เกี่ ยวข,องภายหลั ง
การควบรวมกิจการระหวางบริษัท ไทม ดอทคอม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๕) : วท.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานการประเมิ น พฤติ ก รรมและผลกระทบต; อ ตลาดที่ เ กี่ ย วของ
ภายหลังการควบรวมกิจการระหว;างบริษัท ไทม! ดอทคอม อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (ครั้งที่ ๕) ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : สถิติเรื่องร,องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น ตั้งแต
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : กส.
มติที่ประชุม

รับทราบสถิติเรื่องรองเรีย นเกี่ย วกับ กิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศน!
ตั้งแต; พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ใหคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
เร;งพิจารณาดําเนินการเรื่องรองเรียนใหเสร็จโดยเร็ว ตามเอกสารที่สํานักงาน
กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ :

การตออายุ การทดลองประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง ระหวางวั นที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑

มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั ก เกณฑ! ก ารกํ า กั บ ดู แลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว;างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผูยื่นขอ
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถวนและไม;ปรากฏประวัติว;ามี
การออกอากาศขั ดต; อเงื่ อนไขการทดลองประกอบกิ จการ รวมทั้ งสิ้ น ๔๕ สถานี
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๔ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๘ สถานี
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน
จํานวน ๓ สถานี

หมายเหตุ

กสทช. ประวิท ย!ฯ มีข อสัง เกตเรื่ อ งการต; อ อายุ การทดลองประกอบกิ จการ
วิ ทยุ กระจายเสี ยง ว; า นโยบายการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ กระจายเสี ย ง
เปPนเพียงมาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใชมาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิ จการไปเรื่ อยๆ อย;า งไรจุด สิ้น สุดและไม;เ ปPน การสมควร
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนด
วิ ธี การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ เ อาไวเปP น การเฉพาะ ว; า ตองทํ า ดวยวิ ธี การประมู ล

๗
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารต; อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การก็ เ ท; า กั บ เปP น การต; อ อายุ
การใชคลื่นความถี่ออกไปดวย จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง เพื่อแกไขปญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการธุรกิจ ใหมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
หรือจํากัดเวลาใหชัดเจน ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. แจงว)าจะขอรับขอสังเกตไป
ดําเนินการต)อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : การตออายุ การทดลองประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง ระหวางวั นที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปส.๑
มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั ก เกณฑ! ก ารกํ า กั บ ดู แลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว;างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของผูยื่นขอ
ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถวนและไม;ปรากฏประวัติว;ามี
การออกอากาศขัดต;อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวนทั้งสิ้น ๖๘ สถานี
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๔๐ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๒๖ สถานี
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน
จํานวน ๒ สถานี

หมายเหตุ

กสทช. ประวิท ย!ฯ มีข อสัง เกตเรื่ อ งการต; อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง ว;า นโยบายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปPน
เพียงมาตรการชั่วคราว แต;กลับถูกใชมาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิ จการไปเรื่อยๆ อย; างไรจุดสิ้ นสุ ดและไม;เ ปPน การสมควร
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนด
วิ ธี การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ เ อาไวเปP น การเฉพาะ ว; า ตองทํ า ดวยวิ ธี ก ารประมู ล
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารต; อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การก็ เ ท; า กั บ เปP น การต; อ อายุ
การใชคลื่นความถี่ออกไปดวย จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวน
นโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง เพื่อแกไขปfญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการธุรกิจ ใหมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
หรือจํากัดเวลาใหชัดเจน ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. แจงว;าจะขอรับขอสังเกตไป
ดําเนินการต;อไป

๘
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : การแจ,งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟมมิลี่
โนฮาว จํากัด : ปส.๒
มติที่ประชุม

รับทราบการแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท แฟมมิลี่
โนฮาว จํากัด จากเดิม นางเกศรา มัญชุศรี เปลี่ยนเปPน นายรองรักษ! พนาปวุฒิกุล
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : เรื่องร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิชั่นส กรุJป จํากัด เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น
ที่มีคาบริการใกล,เคียงกับโปรโมชั่นเดิมที่สมัครใช,บริการไว,โดยไมติดสัญญา
พร,อมยกเว,นคาบริการในวันที่ไมสามารถรับชมได,ตามปกติ (เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๐) : บส.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบผลการยุ ติ เ รื่ อ งรองเรี ย นกรณี ข อใหบริ ษั ท ทรู วิ ชั่ น ส! กรุ8 ป จํา กั ด
เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นที่มีค;าบริการใกลเคียงกับโปรโมชั่นเดิมที่สมัครใชบริการไว
โดยไม; ติ ด สั ญ ญา พรอมยกเวนค; า บริ การในวั น ที่ ไ ม; ส ามารถรั บ ชมไดตามปกติ
(เลขที่ ๑๒๙/๒๕๖๐) เนื่ องจากผู รองเรี ย นยิ นดี ยุ ติ เรื่ องรองเรี ย นที่ ไดรั บ การ
แกไขแลวจากผูประกอบกิจการ ตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น!
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตเรื่อง การรองเรียนบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด
ซึ่งไดมีการยุติเรื่องไปแลว โดยมีขอสังเกตในส;วนเหตุผลที่เกิดเรื่อง เนื่องจากผูรับชม
ระบุว;ารับชมรายการไม;ได แต;บริษัทฯ อางว;ามีการยายสายลงดิน ทําใหตองเปลี่ยน
แพ็กเกจ ซึ่งเหตุผลดังกล;าวนี้อาจจะไม;เกี่ยวของกัน เพราะถาหากการยายสายลงดิน
แลวทําใหเกิดผลกระทบ ก็อาจจะตองติดตามตรวจสอบ แต;อย;างไรก็ดี เรื่องนี้ก็ได
ยุติลงเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการเยียวยาแลว ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. แจงว;าจะขอรับ
ขอสังเกตไปดําเนินการต;อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ มานะกิจ)
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ!
มานะกิจ) ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท;าน
ไดแก; นายสมัคร เชาวภานันท! นายสุนทร เหมทานนท! และนายภาณุ ต;อตระกูล
ทั้งนี้ ตามขอ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าดวยการจางที่ปรึกษา ผูปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผูช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เสนอ

๙
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : การแจ,งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ดีมีเตอร
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : ปส.๒
มติที่ประชุม

รับทราบการแจงเปลี่ยนแปลงกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท ดีมีเตอร!
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ : ข, อ ร, อ งเรี ย นกรณี ข ออุ ทธรณผลการพิ จ ารณาการจั ด ระดั บ ความเหมาะสม
ของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ทางชองรายการโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ชอง ONE (ชอง ๓๑) : ผส.
มติที่ประชุม

รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียนกรณีขออุทธรณ!ผลการพิจารณาการจัดระดับ
ความเหมาะสมของละครเรื่ อง “บางรั กซอย ๙/๑” ตามผลการพิ จ ารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากมติที่ประชุม กสทช.
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ไดรับทราบการยุติเรื่องรองเรียน
กรณีการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ทางช;อง
รายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช;อง ONE (ช;อง ๓๑) นั้น ถือเปPนที่สุด
ในฝ6ายบริหาร หากผูรองเรียนไม;พอใจในผลการพิจารณาดังกล;าว จะตองใชสิทธิ์
โตแยงคัดคานโดยการฟlองต;อศาลปกครองเท;านั้น จะอุทธรณ!ต;อ กสทช. ไม;ได
ตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งกรณี ดังกล;าวไม; มีเหตุ ที่จะรับคํ าขอไวพิจารณา
ใหม; ไ ด ตามมาตรา ๕๔ แห; งพระราชบั ญญั ติ ดั งกล; าว ทั้ งนี้ ใหรั บขอเสนอแนะ
ที่ใหทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน!ฯ ไวพิจารณาประกอบการกํากับดูแลต;อไป

หมายเหตุ

กสทช. ประวิ ทย! ฯ มี ข อสั งเกตเรื่ อง อุ ทธรณ! ผลการพิ จารณาการจั ดระดั บความ
เหมาะสมของละครเรื่อง “บางรักซอย ๙/๑” ซึ่งที่ผ;านมาเสนอต;อที่ประชุม กสทช.
เปPนเพียงเรื่องเพื่อทราบ ดังนั้น กรณีนี้ก็คงเปPนเพียงรับทราบเช;นเดิม แต;ถาหากในชั้น
คณะอนุกรรมการหรือชั้นใดก็ตามเห็นว;ามีเหตุหรือไม;มีเหตุอย;างไรก็พิจารณาทาง
ปกครองตามปกติไป ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. แจงว;าจะขอรับขอสังเกตไปดําเนินการต;อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ : คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ ๑๗๖๗/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๓๘๑/๒๕๖๑) ระหวาง วัดพรหมนิมิต ผู,ฟRองคดี กับ กสทช. ผู,ถูกฟRองคดี : มส.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบผลคํ า พิ พ ากษาในคดี ป กครองหมายเลขดํ า ที่ ๑๗๖๗/๒๕๕๘ (คดี
หมายเลขแดงที่ ๑๓๘๑/๒๕๖๑) ระหว;าง วัดพรหมนิมิต ผูฟlองคดี กับ กสทช.
ผูถูกฟlองคดี ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช.

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕ :

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : ร, องเรี ยนกรณี ขอให, บริ ษัท ทรู วิ ชั่นส กรุJ ป จํ ากั ด แก, ไขปS ญหาการเรี ยกเก็ บ
คาบริการไมเปUนไปตามที่ได,ตกลงกันไว, (เลขที่ ๓/๒๕๖๑) : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องรองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แกไข
ปfญหาการเรียกเก็บค;าบริการไม;เปPนไปตามที่ไดตกลงกันไว (เลขที่ ๓/๒๕๖๑)
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํา กัด
ใหปฏิ บั ติ ตามขอ ๒๔ และขอ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่ อง มาตรฐานของ
สัญญาการใหบริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร;งครัด

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ป ระชุมไดมีมติรับ รองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง รองเรียนกรณีขอใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด แกไข
ปfญหาการเรียกเก็บค;าบริการไม;เปPนไปตามที่ไดตกลงกันไว (เลขที่ ๓/๒๕๖๑)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : ร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบรายการแนะนําสินค,า Happy life สินค,าชุด
OHM Iyara ถามฟR า ปรึ ก ษาดิ น ออกอากาศทางชองรายการสปริ ง นิ ว ส
ลํา ดับชองที่ ๑๙ มี การโฆษณาขายวัต ถุ มงคล เครื่ องรางของขลั ง มีเ นื้อหา
รายการไมเปUนความจริง (เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑) : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศน! ตามเอกสารที่สํ านั กงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํา นัก งาน กสทช. มีห นัง สือ แจงคํา สั่ง เตือ นทางปกครอง
บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ สปริงนิวส! ใหระงับการกระทําที่
เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการ หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!สินคาดังกล;าว หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มี
การออกอากาศหรือการโฆษณาโดยมีขอความหรือเนื้อหาสาระในทํานองเดียวกัน
ทันทีที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการ
หรือสินคาที่ผิดกฎหมาย หรือที่เปPนการหลอกลวงโดยอาศัยความเชื่ออย;างงมงาย
หรื อ ความศรั ท ธาของบุ ค คล ซึ่ ง ไม; ส ามารถพิ สู จ น! ไ ดดวยหลั ก เหตุ ผ ลหรื อ
กระบวนการพิสูจน!ที่เปPนที่ยอมรับ อันเปPนการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภค

๑๑
ในกิจการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน! ตามขอ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช.
เรื่อง การกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปPน
การเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามขอ ๕ (๑๒)
ของประกาศ กสทช. เรื่ อง การกระทํ าที่ เปP นการเอาเปรี ยบผู บริ โ ภคในกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) ทั้งนี้ หากบริษัท สปริงนิวส!
เทเลวิ ชั่ น จํ า กั ด ช; องรายการ สปริ งนิ วส! ฝ6าฝn นหรื อไม; ปฏิ บั ติตามคํ าสั่งดั งกล; าว
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองไม;เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ
ไม;เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ป ระชุมไดมีมติรับ รองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง รองเรี ยนกรณีขอใหตรวจสอบรายการแนะนําสินคา
Happy life สินคาชุด OHM Iyara ถามฟl า ปรึ ก ษาดิ น ออกอากาศทางช; อ ง
รายการสปริงนิวส! ลําดับช;องที่ ๑๙ มีการโฆษณาขายวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง
มีเนื้อหารายการไม;เปPนความจริง (เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : บริ ษัท เอส อาร เค มั ล ติ มี เ ดี ย จํา กั ด (มหาชน) ชองรายการ T Variety
โฆษณาผลิ ตภั ณฑเสริ มอาหารที่ อาจเข, าขายการกระทํ าที่ เปU นการเอาเปรี ยบ
ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํ านั กงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีห นังสือแจงคํา สั่งเตือนทางปกครองบริษัท
เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ T Variety ใหระงับการกระทํา
ที่ เ ปP น การเอาเปรี ย บผู บริ โ ภคในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น!
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เมกา ไวท!
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๖๙๕๐-๑-๐๐๑๘ จดทะเบียนชื่อ เมกา – ไวท! (สารสกัด
จากมะเขือเทศคอลลาเจนจากปลาและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง) (ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร) และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร แอล – ซี พลัส (L-ZE PLUS) เลขสารบบอาหาร
๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ หรื อผลิ ต ภั ณฑ! อื่น ใดที่ มีขอความหรื อเนื้ อหาสาระ
ในลักษณะเปPนการจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการหรือสินคา หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําใหเกิดความเขาใจผิด ในสาระสํา คัญ เกี่ย วกับ บริก ารหรือ สิน คานั้น
หรือโดยการใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอันไม;เปPนความจริง
หรื อเกิ นความจริง โดยทันที ที่ไดรับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห; งพระราชบัญญั ติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบขอ ๕ (๒) ขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ

๑๒
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท เอส อาร! เค
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ T Variety ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ป ระชุมไดมีมติรับ รองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่ อง บริ ษัท เอส อาร! เค มั ล ติ มีเ ดี ย จํ า กั ด (มหาชน)
ช; อ งรายการ T Variety โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารที่อาจเขาข;ายการกระทํา
ที่เปPนการเอาเปรียบ ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ชองรายการ ฟRาวันใหม (FAH WON MAI)
โฆษณาผลิ ตภั ณฑเสริ มอาหารที่ อาจเข, าขายการกระทํ าที่ เปU นการเอาเปรี ยบ
ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายใหสํา นั ก งาน กสทช. มี ห นั ง สื อ แจงคํา สั่ ง เตื อ นทางปกครอง
บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ฟlาวันใหม; (FAH WON MAI)
ใหระงับ การกระทํา ที่เ ปPน การเอาเปรีย บผู บริโ ภคในกิจ การกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริ มอาหาร สารสกั ดจากเห็ ดหลิ นจื อ ตรา เนเจอร! -พลั ส เลขสารบบอาหาร
๗๔-๒-๐๓๓๕๗-๑-๐๐๔๒ ผลิตภัณฑ!เสริ มอาหาร สาหร; ายเกลียวทอง เบสท!
เนเจอร! ไลฟ• เลขสารบบอาหาร ๕๐-๑-๐๓๙๓๕-๕-๐๐๓๖ ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร เนเจอร!-พลัส เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๙๔๕๙-๒-๐๐๐๑ และ
ผลิ ตภั ณฑ! เสริ มอาหาร น้ํ ามั นมะพราวชนิ ดแคปซู ล (ผลิ ตภั ณฑ! เสริ มอาหาร)
(เครื่องหมายการคาออร!กรีน) (COCONUT OIL CAPSULE (DIETARY SUPPLEMENT
PRODUCT) (OrGreen TM)) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๑๐๔๙-๑-๐๒๕๖
หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีขอความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจให
ผูบริโภคเลือกใชบริการหรือสินคา หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําใหเกิดความ
เขาใจผิด ในสาระสํา คัญ เกี่ย วกับ บริการหรือ สิน คานั้น หรือ โดยการใชหรือ
อางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง
โดยทันทีที่ไดรับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบขอ ๕ (๒) ขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ
กสทช. เรื่ อง การกระทํ าที่ เปP นการเอาเปรี ยบผู บริ โภคในกิ จการกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท บลู สกาย
แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ฟlาวันใหม; (FAH WON MAI) ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตาม

๑๓
คําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม;ได
ปฏิบัติตามคําสั่ง
๒. มอบหมายใหสํ า นั ก งาน กสทช. มี ห นั งสื อแจงใหสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) พิจารณาดําเนินการกับผูร;วมดําเนินรายการที่อางว;าเปPน
ผูใชผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร น้ํามันมะพราวชนิดแคปซูล (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร)
(เครื่องหมายการคาออร!กรีน) (COCONUT OIL CAPSULE (DIETARY SUPPLEMENT
PRODUCT) (OrGreen TM)) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๑๐๔๙-๑-๐๒๕๖
เนื่องจากบุคคลดังกล;าวมีการบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ!เสริมอาหารที่เปPนเท็จ
เกิ น จริ ง หลอกลวงใหเกิ ด ความเชื่ อ โดยไม; ส มควร หรื อทํ า ใหเขาใจผิ ด ใน
สาระสํ า คั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ! เ สริ ม อาหารนั้ น อั น เปP น เหตุ ที่ ก; อ ใหเกิ ด ความ
เสี ย หายต; อสุ ขภาพ อนามั ย ชี วิ ต และทรั พย! สิ น ของผู บริ โ ภคในวงกวางได
เพื่อประโยชน!ในการคุมครองผูบริโภค
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ป ระชุมไดมีมติรับ รองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ช;องรายการ ฟlาวันใหม;
(FAH WON MAI) โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารที่อาจเขาข;ายการกระทําที่เปPนการ
เอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การฝiาฝjนคําสั่งทางปกครองของบริษัท เดอะ คอรเปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด
ชองรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) กรณีโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่ผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มี หนั งสื อแจงคํ าสั่ งปรั บทางปกครองบริ ษัท เดอะ
คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช;องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel)
เปP น เงิ น จํ า นวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรั บ อี กวั น ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง จํา นวน ๑ วัน (๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๘ ประกอบกับขอ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยใหยื่นชําระค;าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต;วันที่ไดรับแจงคําสั่ง ทั้งนี้ หากบริษัท
เดอะ คอร!เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช;องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel)
ฝ6 า ฝn น ไม; ยื่ น ชํ า ระค; า ปรั บ ภายในเวลาที่ กํา หนดดั งกล; า ว กสทช. จะพิ จารณาใช
มาตรการบังคับทางปกครองที่สูงขึ้นต;อไป

๑๔
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ป ระชุมไดมีมติรับ รองมติ ที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การฝ6าฝnนคําสั่งทางปกครองของบริษัท เดอะ คอร!เปอเรชั่น
ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช;องรายการ เจเจ แชนแนล (JJ Channel) กรณีโ ฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพที่ผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : ห,างหุ,นสวนจํากัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถี่
๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ โฆษณาผลิตภั ณฑเสริมอาหารที่อาจเข,าขายการกระทํ า
ที่เปUนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํ านั กงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํา นัก งาน กสทช. มีห นัง สือ แจงคํ า สั่ง เตือ นทางปกครอง
หางหุนส;วนจํากัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถี่
๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ! ใหระงับการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ตังถั่งซาร!น หรือผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีขอความหรือเนื้อหา
สาระในลักษณะเปPนการจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการหรือสินคา หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําใหเกิดความเขาใจผิด ในสาระสํา คัญ เกี่ย วกับ บริก ารหรือ สิน คานั้น
หรือโดยการใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอันไม;เปPนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบขอ ๕ (๒) ขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิ จการโทรทั ศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห; งพระราชบั ญญั ติ การประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากหางหุนส;วนจํากัด
ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ!
ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปPนเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรับรองมติที่ประชุ ม
กสทช.วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง หางหุนส;วนจํากัด ไมเคิล มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง
อาเซียน เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ! โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร
ที่อาจเขาข;ายการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : กรณีบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ชองรายการ JKN DRAMAX โฆษณา
ผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจเข,าขายการกระทําที่เ ปUนการเอาเปรียบผู,บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํ านั กงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํา นัก งาน กสทช. มีห นัง สือ แจงคํ า สั่ง เตือ นทางปกครอง
บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช;องรายการ JKN DRAMAX ใหระงับการกระทําที่
เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร คลอดี้ พลัส หรือ
ผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีขอความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจใหผูบริโภค
เลือกใชบริการหรือสินคา หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสํา คัญ เกี่ย วกับ บริก ารหรือ สิน คานั้น หรือ โดยการใชหรืออางอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบขอ ๕ (๒) ขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง
การกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช;องรายการ
JKN DRAMAX ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรับรองมติที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง กรณี บริษัท เจเคเอ็น แชนแนล จํากัด ช;องรายการ
JKN DRAMAX โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่อาจเขาข;ายการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : กรณีบริษัท เอสที เซกเมนต จํากัด ชองรายการ ทีวีบ,านบ,าน (BaanBaan TV)
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจเข,าขายการกระทําที่เปUนการเอาเปรียบผู,บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํ านั กงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํา นัก งาน กสทช. มีห นัง สือ แจงคํ า สั่ง เตือ นทางปกครอง
บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช;องรายการ ทีวีบานบาน (BaanBaan TV) ใหระงับ
การกระทํ า ที่ เ ปP น การเอาเปรี ย บผู บริ โ ภคในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ

๑๖
โทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร
คลอดี้ พลัส (CORDY PLUS) เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙ และ
โฆษณาผลิตภัณฑ! ชาผสมสมุนไพร (ตรา เอสที โกลด!) (Tea & Natural Herbs
(ST-Gold Brand)) เลขสารบบอาหาร ๕๐-๒-๐๕๖๕๑-๖-๐๐๒๕ หรือผลิตภัณฑ!อื่นใด
ที่มีขอความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการ
หรือสินคา หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
บริก ารหรือ สิน คานั้น หรือ โดยการใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ขอมู ลอั นไม; เปP นความจริ งหรื อเกิ นความจริ ง โดยทั นที ที่ ไดรั บหนั งสื อแจงคํ าสั่ ง
ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบขอ ๕ (๒) ขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕
และมาตรา ๓๗ แห; งพระราชบั ญญั ติ การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช;องรายการ ทีวีบานบาน
(BaanBaan TV) ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรับรองมติที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีบริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช;องรายการ ทีวีบานบาน
(BaanBaan TV) โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่อาจเขาข;ายการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : กรณีบริษัท เอช26 จํากัด ชองรายการ GOOD TV โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่อาจเข,าขายการกระทําที่เปUนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํ านั กงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายใหสํา นั ก งาน กสทช. มี ห นั ง สื อ แจงคํา สั่ ง เตื อ นทางปกครอง
บริษัท เอช26 จํากัด ช;องรายการ GOOD TV ใหระงับการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบ
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องดื่มรสสมุนไพร ตรา เป6า ชุน ลู; เลขสารบบอาหาร
๑๒-๒-๐๔๙๔๔-๒-๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร แอล-ซี พลัส เลขสารบบอาหาร
๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ และผลิต ภัณฑ!เ สริมอาหาร เอ็น เค (NK dietary
supplement product) เลขสารบบอาหาร ๑๒-๑-๐๗๗๕๘-๑-๐๐๐๑ หรือ
ผลิตภัณฑ!อื่นใดที่มีขอความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปPนการจูงใจใหผูบริโภค
เลื อ กใชบริ ก ารหรื อสิ นคา หรื อโดยหลอกลวงหรื อกระทํ าใหเกิ ดความเขาใจผิ ด

๑๗
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริก ารหรือ สิน คานั้น หรือ โดยการใชหรืออางอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือขอมูลอันไม;เปPนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบขอ ๕ (๒) ขอ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง
การกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท เอช26 จํากัด ช;องรายการ
GOOD TV ฝ6าฝnนหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเปPนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม;ไดปฏิบัติตามคําสั่ง
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรับรองมติที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง กรณีบริษัท เอช26 จํากัด ช;องรายการ GOOD TV
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่อาจเขาข;ายการกระทําที่เปPนการเอาเปรียบผูบริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การแก,ไของคประกอบของคณะอนุกรรมการด,านผังรายการและเนื้อหารายการ
และคณะอนุ ก รรมการคุ, มครองผู, บริ โ ภคในกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การ
โทรทัศน : มส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทั ศน! ตามเอกสารที่ สํานั กงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ งองค! ป ระกอบของคณะอนุก รรมการดานผั งรายการ
และเนื้อหารายการและคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ซึ่งเปPนการใชอํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการดานผังรายการและเนื้อหารายการ
(๑) ให ผศ. ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค พนจากการเปPนอนุกรรมการ
(๒) แต;งตั้งให พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง เปPนอนุกรรมการ
๒. คณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
(๑) ให พลตํารวจโท สุรพล ทวนทอง พนจากการเปPนอนุกรรมการ
(๒) แต;งตั้งให ผศ. ภญ. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค เปPนอนุกรรมการ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรับรองมติที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง การแกไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการดานผัง
รายการและเนื้ อหารายการและคณะอนุ กรรมการคุ มครองผู บริ โ ภคในกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

๑๘
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การตออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท ทีเอ มีเดีย
จํากัด สถานีแซบสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖
ทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ กระจายเสี ย ง โดยใหมี ร ะยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต;วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติการ
ออกอากาศโดยไม;ไดรับอนุญาต
๒. เห็นชอบใหกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามขอ ๓๑ (๒) ของประกาศ
กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ! ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการทดลองประกอบกิ จ การ
วิ ทยุ กระจายเสี ย ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติ มโดยประกาศ กสทช. เรื่ อง
หลัก เกณฑ!ก ารกํา กับ ดูแ ลการทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงคําสั่งตักเตือน
ใหบริ ษัท ทีเ อ มี เ ดี ย จํ า กั ด ดํ าเนิ น การแกไขหรื อปรับ ปรุ งการออกอากาศ
สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖ ใหถูกตองตามกฎหมายว;าดวย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!และเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการที่คณะกรรมการกําหนดต;อไป
๓. มอบหมายใหสํ า นั ก งาน กสทช. ออกใบอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง พรอมทั้งเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ ใหแก;บริษัท
ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งใหในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การต;ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
บริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๗๖
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ ดังนี้
“๑. ผมไดแสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแลวว;า จําเปPนจะตองมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที
เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใชมาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไรจุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่

๑๙
เอาไวเปPนการเฉพาะว;าตองทําดวยวิธีการประมูล เมื่อมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุการใชคลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใชมาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมใหมีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปPนการทั่วไป แมในกรณีที่มีการยื่นล;าชาหรือแมแต;กรณีที่มีการกระทํา
ความผิดเช;นในรายนี้
๒. กรณีของบริษัท ทีเอ มีเดีย จํากัด สถานีแซ;บสเตชั่น นี้ มีการออกอากาศ
ในช;วงที่ไม;ไดรับใบอนุญาต ขอใหดําเนินการตามกฎหมายตามปกติต;อไปดวย”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การตออายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ ก ระจายเสี ยง สํ า หรั บผู, ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซึ่งได,รับใบอนุญาตมากกวา
๑ สถานีขึ้นไป (ข,อมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติใหต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ใหแก;ผูทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซึ่งไดรับอนุญาตมากกว;า ๑ สถานี
ขึ้นไป จํานวน ๕๕ นิติบุคคล รวม ๑๔๙ สถานี โดยใหมีระยะเวลาการอนุญาต
๑ ปcเท;ากันทุกสถานี นับจากวันที่ใบอนุญาตใบสุดทายของผูทดลองประกอบกิจการ
แต;ละรายสิ้นสุดลง
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งใหในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง การต;ออายุ การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สําหรับผูทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งไดรับใบอนุญาต
มากกว;า ๑ สถานีขึ้นไป (ขอมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ ดังนี้
“ผมไดแสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแลวว;า จําเปPนจะตองมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที
เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใชมาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ

๒๐
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไรจุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไวเปPนการเฉพาะว;าตองทําดวยวิธีการประมูล เมื่อมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุการใชคลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใชมาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมใหมีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปPนการทั่วไป”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสมาคมสมัชชา
มวลชนเพื่อความมั่นคง สถานีวิทยุกระจายเสียงเซฟแฟมมิลี่ คลื่นสื่อรัก สายใย
ไออุน (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐) : ปส.๑
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ไม;อนุญาตใหสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง ทดลองประกอบกิจการ
วิ ทยุ กระจายเสี ย ง สํ า หรั บ สถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงเซฟแฟมมิ ลี่ คลื่ นสื่ อรั ก
สายใย ไออุ;น (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐) เนื่องจากไม;ดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ งเปP น การกระทํ า ที่ ขัด ต; อเงื่ อนไขการทดลองประกอบ
กิ จ การ อย; า งไรก็ ดี หากสมาคมสมั ชชามวลชนเพื่ อความมั่ นคง ประสงค! จะ
ทดลองประกอบกิจการอยู;ต;อไป ใหดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํ า กั บ ดู แลการทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ กระจายเสี ย ง (ฉบั บ ที่ ๒) และ
ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติ
วิท ยุค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ใหแลวเสร็จ ในคราวเดีย วกัน ทั้ง นี ้ ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วั น นั บแต;ไดรั บ หนั งสื อแจงผลการพิ จารณาจากสํ านั กงาน
กสทช. หากสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง ฝ6าฝnนไม;ดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาดั งกล; าวจะถื อว;าไม; ประสงค! จะทดลองประกอบกิ จการอี กต; อไป
และใหสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
และประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ! การกํ า กั บ ดู แลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต;วันที่ครบกําหนด
๒. เห็นชอบใหยกเวนการชําระเงินเพิ่มตามขอ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)

๒๑
อันเนื่องมาจากการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการในขอ ๑. ดวยเหตุที่การ
ยื่นคําขอเปPนการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ภายหลังกระบวนการพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตแลวเสร็จ ซึ่งผูยื่นคําขอ
มิไดมีเจตนายื่นคําขอล;าชาตามนัยของกฎหมาย
๓. มอบหมายใหสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติการ
ฝ6าฝnนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการของสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความ
มั่นคงในระบบฐานขอมูล เพื่อใชเปPนขอมูลประกอบการดําเนินการในส;วนที่
เกี่ยวของต;อไป
๔. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟlองคดีปกครองใหสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคงทราบต;อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมี มติรับรองมติที่ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอต;ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการของสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง สถานีวิทยุกระจายเสียงเซฟแฟมมิลี่
คลื่นสื่อรัก สายใย ไออุ;น (รหัสสถานี ๐๑๕๔๐๐๕๐)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห,างหุ,นสวนจํากัด
สยามเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหหางหุนส;วนจํากัด สยามเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงสยามเรดิโอ
(รหั ส สถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) ทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
เนื่องจากเอกสารประกอบการยื่นต;ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถวน
ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลั กเกณฑ!การกํ า กับ ดู แลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) อย;างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏประวัติการ
ดําเนินการที่ขัดต;อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายว;าดวยวิทยุคมนาคมภายหลังการเปลี่ยนแปลงขอมูล
การทดลองประกอบกิจการ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๗ มี น าคม ๒๕๕๙ จึ งใหมี ร ะยะเวลาการทดลองประกอบกิ จ การ ๖ เดื อน
นับตั้งแต;วันที่ กสทช. มีมติ
๒. มอบหมายใหสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวั ติ
การฝ6าฝnนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงสยาม
เรดิ โ อ (รหั ส สถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒) ในระบบฐานขอมู ล เพื่ อใชเปP น ขอมู ล
ประกอบการดําเนินการในส;วนที่เกี่ยวของต;อไป

๒๒
๓. มอบหมายใหสํ านั กงาน กสทช. มี หนั งสือแจงผลการพิ จารณาใหหางหุนส;วน
จํากัด สยามเรดิโอ ทราบต;อไป
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่ อง การพิ จารณาคํ าขอต; ออายุ ใบอนุ ญาตทดลอง
ประกอบกิ จการของหางหุ นส; วนจํ ากั ด สยามเรดิ โอ สถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยง
สยามเรดิโอ (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๑๒๒)
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ ดังนี้
“ผมไดแสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแลวว;า จําเปPนจะตองมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที
เนื่องจากเปPนเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใชมาเปPนระยะเวลานาน โดยมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไรจุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายไดกําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไวเปPนการเฉพาะว;าตองทําดวยวิธีการประมูล เมื่อมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปPนการต;ออายุการใชคลื่นความถี่ออกไปดวย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะตองมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที่
ชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม;ใช;ใชมาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมใหมีการต;ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปPนการทั่วไป แมในกรณีที่มีการยื่นล;าชาหรือแมแต;กรณีที่มีการกระทํา
ความผิดเช;นในรายนี้”

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : พิจารณาคําร,องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภท
กิจการบริการชุมชนเปUนประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหผูยื่นคํารองขอเปลี่ ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปPนประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ จํานวน ๓ สถานี เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง จากประเภทกิ จ การบริ ก ารชุ ม ชนเปP น ประเภทกิ จ การ
บริ ก ารทางธุ ร กิ จ ได และใหดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ขอทดลองประกอบกิ จ การ

๒๓
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคํ า ขอ โดยใหปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ! แ ละเงื่ อ นไขตามประกาศ
สํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสียง ใหครบถวนภายใน ๙๐ วัน นับ แต; วัน ที่
ไดรับหนังสือแจงผลการพิจารณา ดังนี้
(๑) มี ผู มี สิ ทธิ ยื่ น คํ า ขอ (สมาชิ ก ในกลุ; ม คนเดิ ม) เปP น หุ นส; ว นหรื อผู ถื อ หุ น
มากกว;ากึ่งหนึ่ง และมีอํานาจลงนามกระทําการผูกพันนิติบุคคลที่ยื่นคําขอ
รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(๒) ใหผูมีสิทธิยื่นคําขอ (สมาชิกในกลุ;มคนเดิม) ทุกรายที่เปPนหุนส;วนหรือ
เปPนผูถือหุน มีสัดส;วนการถือหุนในสัดส;วนที่เท;ากัน รวมกันมากกว;ากึ่งหนึ่ง
ของจํ า นวนหุ นทั้ งหมดของนิ ติ บุ ค คลที่ ยื่ น คํ า ขอรั บใบอนุ ญ าตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(๓) ไม;เปPนนิติ บุคคลที่ เคยยื่ นคํ าขอทดลองประกอบกิจการวิ ทยุกระจายเสียง
หรือเคยไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อยู;ก;อนแลว
๒. ใหผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ทั้ง ๓ สถานีตามขอ ๑ ชํ าระค;าธรรมเนียมการพิ จารณาคําขอ ประเภทกิ จการ
บริการทางธุรกิจ พรอมแนบหลักฐานการชําระค;าธรรมเนียมประกอบคําขอ
๓. ใหผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ทั้ง ๓ สถานีตามขอ ๑ ใชชื่อสถานีที่สอดคลองกับประเภทการทดลองประกอบ
กิจการที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง โดยมิใหชื่อสถานีมีถอยคําหรือขอความที่
สื่อความหมายถึงอํานาจ หนาที่ ภารกิจของหน;วยงานภาครัฐ หรือที่มีความหมาย
ขัดแยง หรืออาจก;อใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนกับการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง
๔. หากผู ไดรั บใบอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การวิ ทยุ กระจายเสี ย ง ประเภท
กิ จ การบริ ก ารชุ ม ชน ที่ ไ ดยื่ น คํ า รองขอเปลี่ ย นแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปPนประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจ มิไดดําเนินการยื่นคําขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหครบถวน
ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามที่ กํ า หนดตามขอ ๑ ใหถื อ ว; าไม; ป ระสงค! จ ะ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่รองขอ
๕. มอบหมายใหสํ า นั กงาน กสทช. มี ห นั งสื อ แจงผู ยื่ น คํ า รองขอเปลี่ ย นแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ จากประเภทกิจการบริการชุมชนเปP น
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจทั้ง ๓ สถานี เพื่อทราบผลการพิจารณา พรอม
ทั้งแจงเงื่อนไขการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในประเด็น
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส;งใหในภายหลัง

๒๔
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่ อง พิ จารณาคํ ารองขอเปลี่ ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการจากประเภทกิ จการบริ การชุ มชน เปPนประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ ดังนี้
“ผมไดแสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแลวว;า จําเปPนจะตองมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที
เนื่องจากไดดําเนินการมาเปPนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต;ออายุ
กันเรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปPนมาตรการถาวรไปแลว
โดยเฉพาะในส)ว นของการประกอบกิ จการประเภทบริ การทางธุร กิจ ที่มีผ ล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใชคลื่นความถี่ที่กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไวว;าจะตองดําเนินการดวยวิธีการประมูล
ในกรณีการขอเปลี่ยนประเภทบริการจากประเภทกิจการบริการชุมชน
มาเป, น กิจ การบริ การทางธุ ร กิจ เช) น กรณี นี้ จึงถื อเป,น การเปลี่ ยนแปลงสิ ทธิ
อันเป,นสาระสําคัญ ซึ่งไม)ควรที่จะอนุญาตใหทําได เพราะลําพังการใหสิทธิในการ
ทดลองเดิมคงอยู)ไปเรื่อยๆ ก็เปPนปfญหาในตัวเองอยู;แลว”

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : การพิจารณาคําร,องขอเปลี่ยนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได,รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๐ สถานี) : ปส.๑
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช. ดานกิ จการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญ าตใหเปลี่ ย นแปลงขอมู ล ของสถานี วิ ท ยุ กระจายเสี ย งที่ ไดรั บ อนุ ญ าต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๙ สถานี
๒. ไม;อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑ สถานี
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ)
ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส;งใหในภายหลัง

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง การพิจารณาคํารองขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(จํานวน ๑๐ สถานี)

๒๕
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๑๓๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ ดังนี้
“ผมขอสงวนความเห็นและยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๗๐
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ บันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๑ บันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๑๐๑ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ บันทึกที่
สทช ๑๐๐๓.๘/๑๒๔ ลงวัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และบัน ทึก ที่ สทช
๑๐๐๓.๘/๑๒๖ ลงวัน ที่ ๑ สิง หาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากผมเห็นว;า กสทช.
จําเปPนตองใหความสําคัญกับนโยบายกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่งขอมูลในปfจจุบันของสํานักงาน กสทช. ระบุว;า ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๐ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. รวม ๕,๗๕๙ สถานี
แบ;งเปPนสถานีวิทยุหลัก ๓๑๓ สถานี และสถานีวิทยุทดลอง ๕,๔๔๖ สถานี
ซึ่งส;งผลใหเกิดประเด็นปfญหาการกํากับดูแลตามมาในหลายดาน และในกรณีนี้
ผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไดยื่นขอเปลี่ยนแปลงการทดลอง
ประกอบกิ จการกระจายเสี ยง อาทิ การขอยายหรื อเปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ งสถานี
ที่ตั้งเครื่องส;ง และที่ตั้งสายอากาศ อันเปPนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ
การพิจารณาอนุญาตในกรณีดังกล;าวจะก;อใหเกิดช;องทางในการแสวงหาประโยชน!
ในทางธุรกิจตามมา กสทช. จึงตองมีมาตรการควบคุมหรือกํากับดูแลอย;างเขมงวด
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่มีอยู;อย;างจํากัดไดอย;างมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองตามวัตถุประสงค!และเจตนารมณ!ของกฎหมาย
เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวทางการแกไขปfญหาการรบกวนโดยใชเงื่อนไข
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ซึ่งสํา นั กงาน กสทช. ไดร;ว มกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว;างประเทศ (ITU)
จัดทําขึ้น ซึ่งชี้ว;าสถานีวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ในประเทศไทย มีจํานวนมากเกินกว;า
ที่จ ะอนุ ญาตใหประกอบกิ จการได กสทช. จึ งสมควรมี มาตรการกํากั บดู แล
การทดลองประกอบกิจการที่เขมขนขึ้น หากไม;มีมาตรการกํากับอย;างเขมงวด
หรือยังคงผ;อนผันใหประกอบกิจการโดยไม;มีแผนควบคุม หรือกํากับปริมาณ
สถานีใหอยู;ในจํ านวนที่เ หมาะสม ย; อมเปP นการยากที่ จะนําไปสู;การจัด สรร
คลื่นความถี่เพื่ออนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม
ในอนาคตได
ดังนั้นผมจึงเห็นว;าการอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบ เอฟ.เอ็ม ที่ผ;านมาเปPนระยะเวลาหกปcนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแลว
กสทช. จําตองพิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการที่เขมขนมากขึ้น
เพื่อให กสทช. สามารถกํากับดูแลและอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ที่มีอยู;อย;าง
จํากัดเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงตามเจตนารมณ!ของพระราชบัญญัติ
องค!ก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกํา กับ การประกอบกิจ การฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แกไขเพิ่มเติมไดโดยเร็ว”

๒๖
๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ ดังนี้
“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปPนในส;วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผูมีอํานาจอาจไม;มีประเด็น แต;ในส;วนของการ
เปลี่ยนแปลงกําลังส;งออกอากาศ ความสูงของสายอากาศ ความถี่ ตลอดจนที่ตั้ง
อาจเปPนเรื่องที่ไม;สมควรอนุญาต เนื่องจากเปPนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของสถานีวิ ทยุ กระจายเสีย งที่ ไดรับ อนุญ าตทดลองประกอบกิจ การเท;า นั้ น
ซึ่งผมไดแสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแลวว;า การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปPนนโยบายการกํากับดูแลที่สมควรจะตองมีการทบทวน
เนื่องจากไดดําเนินการมาเปPนระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะการอนุญาต
ในส)วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผลสืบเนื่องกับ
เรื่ อ งการอนุ ญ าตใชคลื่ น ความถี่ ที่ กฎหมายกํ า หนดวิ ธี การจั ด สรรเอาไวว; า
จะตองดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรที่จะตองมีการศึกษาสรุป
ผลดี-ผลเสีย ปfญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแลที่ชัดเจนสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว;าทิศทางการกํากับดูแลที่แน;แท
ควรเปPนเช;นไร ไม;ใช;ใชมาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ”
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การแจ,งเปลี่ยนแปลงผู,อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ ชองรายการ
สถานีโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รั บ ทราบการแจงเปลี่ ย นแปลงผู อํ า นวยการสถานี ของกรมประชาสั มพั น ธ!
ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ จากเดิม นางธารทิพย! ทองงามขํา
เปลี่ยนเปPน นายดุสิต สิงห!คีรี โดยมีผลตั้งแต;วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงกรมประชาสัมพันธ! ช;องรายการ
สถานี โทรทั ศน! ภาคภาษาอั งกฤษ ใหปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขแนบทายใบอนุ ญาต
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น! เพื่อใหบริ การกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ โดยเคร;งครัด ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานี ใหผูรับใบอนุญาตแจงใหคณะกรรมการทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต;วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓. มอบหมายใหสํ า นั ก งาน กสทช. โดยสํ า นั ก การอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรทัศน! (ปส.๒) บันทึกขอมูลดังกล;าว เพื่อใชเปPนขอมูลประกอบการกํากับ
ดูแลต;อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง การแจงเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ!
ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ

๒๗
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให,บริษัท ทรู วิชั่นส กรุJป จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให,บริการโทรทัศน
ที่ไมใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่น ขอเปUน ครั้งแรก ชองรายการ
Love Nature HD : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท ทรู
วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ช;องรายการ Love Nature HD โดยกําหนดใหมีอายุใบอนุญาต
๑ ปc นับแต;วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพรอม
แจงเงื่ อนไขการเปP นผู ใหบริ การโทรทั ศน! สํ าหรั บกิ จการที่ ไม; ใชคลื่ นความถี่
แบบบอกรับสมาชิก ใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด
๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการใหสํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพื่อใชในการกํากับดูแลดานการคุมครองผูใชบริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพื่อใชในการติดตามกํากับดูแล
ผังรายการและเนื้อหารายการ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ8ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพื่อใหบริการโทรทัศน!ที่ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเปPนครั้งแรก
ช;องรายการ Love Nature HD

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให,มูลนิธิ ฮัมซะฮ ประกอบกิจการเพื่อให,บริการโทรทัศนที่ไมใช,คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน เพื่อให,บริการโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใช,คลื่นความถี่
ชองรายการสถานีโทรทัศน ไทยมุสลิม(TMTV) : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการ
โทรทัศน! สํา หรับ กิจ การที่ไม;ใชคลื่น ความถี่ แบบบอกรับ สมาชิก แก;มูลนิธิ
ฮัมซะฮ! ช;อ งรายการ สถานีโ ทรทัศน! ไทยมุสลิม(TMTV) โดยกําหนดใหมีอายุ
ใบอนุ ญาต ๕ ปc นับ แต; วัน ที่ ใบอนุ ญาตเดิมสิ้น อายุ ทั้ งนี้ ใหสํ านั กงาน กสทช.
จัดทําใบอนุญาตพรอมแจงเงื่อนไขการเปPนผูใหบริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่
ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ใหมูลนิธิ ฮัมซะฮ! ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด

๒๘
๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการใหสํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพื่อใชในการกํากับดูแลดานการคุมครองผูใชบริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพื่อใชในการติดตามกํากับดูแล
ผังรายการและเนื้อหารายการ
๓. อนุ มัติใหยกเลิ กใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศน! เพื่ อ
ใหบริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศ น! สํ า หรับ กิจ การที ่ไ ม;ใ ชคลื ่น ความถี่
แบบบอกรับ สมาชิก ช;องรายการ สถานีโ ทรทัศน! ไทยมุสลิม(TMTV) ตั้งแต;
วันที่ กสทช. มีมติอนุญาตใหบริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ไดรับอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สํา หรับ
กิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!
นิว ทีเอ็ม (NEW TM)
๔. ใหมู ลนิธิ ฮั มซะฮ! ดําเนินการเกี่ย วกั บค;า ธรรมเนียมในการประกอบกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจงผลการดําเนินการมายังสํานักงาน
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต;วันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน กสทช.
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตใหมูลนิธิ ฮัมซะฮ! ประกอบกิจการเพื่อใหบริการ
โทรทัศน!ที่ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และยกเลิกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใช
คลื่นความถี่ ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! ไทยมุสลิม(TMTV)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : การมอบอํ านาจให,มีคํา สั่งระงับการฝiา ฝjน ตอพระราชบัญญั ติองคกรจัด สรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐในฐานะผู,ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน : ปส.๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายใหสํา นั ก งาน กสทช. แจงใหสถานี วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
ภาคที่ ๒ ค;ายศรีพัชรินทร! FM ๘๘.๒๕ MHz ตรวจสอบ และหากปรากฏว;าเปPนจริง
ตามรายงานผลการพิจารณาของสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ใหระงั บการออกอากาศโฆษณาผลิต ภัณฑ!อาหารเปP นการชั่ วคราวโดยทัน ที
เปPนการชั่วคราวจนกว;าผลการสอบสวนจะเปPนอย;างหนึ่งอย;างใด หากฝ6าฝnน
หรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว เห็นควรกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
โดยใหชําระค;าปรับทางปกครองเปPนเงินไม;เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต;อวัน ตลอด
ระยะเวลาที่ฝ6าฝnน

๒๙
๒. กรณีมีเหตุออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารที่ถือเปPนการกระทําความผิด
กฎหมายอาหารและยา เปPนกรณีที่มีความจําเปPนเร;งด;วน หากปล;อยใหเนิ่นชาไป
จะก;อใหเกิดความเสียหายอย;างรายแรงแก;ผูหนึ่งผูใด หรือจะกระทบต;อประโยชน!
สาธารณะ อันเปPนเหตุใหไม;ตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แห;งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ใหคู;กรณีมีโ อกาสที่จ ะไดทราบ
ขอเท็จจริงอย;างเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมอบอํานาจใหเลขาธิการ กสทช. หรือผูที่เลขาธิการ กสทช.
มอบหมายใหเปPนพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งใหส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน;วยงานอื่นของรัฐรายเดิม ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
ระงับการกระทําที่ฝ6าฝnนต;อพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.
๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ หลั กเกณฑ! ที่ กสทช. กํ าหนดในการประกอบกิ จการ
กระจายเสียงไดทันทีเปPนการชั่วคราว เพื่อปlองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
เมื่อไดรับแจงเปPนลายลักษณ!อักษรหรือตามแบบแจงผลการกระทําความผิด
จากสํานักงาน อย.
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง การมอบอํานาจใหมีคําสั่งระงับการฝ6าฝnนต;อพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ของส;วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน;วยงานของรัฐในฐานะผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : การขอยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น เพื่ อ
ให,บริการโทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใช,คลื่นความถี่ ของบริษัท ทริปเป|ล ที
เน็ตเวิรค จํากัด ชองรายการ Sony Channel : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญ าตใหยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรือ โทรทั ศ น!
เพื่ อใหบริการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน! สํา หรั บกิ จการที่ไม;ใชคลื่นความถี่
ของบริษัท ทริปเปHล ที เน็ตเวิร!ค จํากัด ช;องรายการ Sony Channel ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0725-56 ทั้งนี้ ตั้งแต;วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนตนไป
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทริปเปHล ที เน็ตเวิร!ค จํากัด
เพื่อทราบผลการพิจารณาตามขอ ๑. และใหดําเนินการเกี่ยวกับค;าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจงผลการดําเนินการให
สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต;วันที่ไดรับหนังสือแจง

๓๐
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่ อง การขอยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ ของบริษัท
ทริปเปHล ที เน็ตเวิร!ค จํากัด ช;องรายการ Sony Channel

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อให,บริการ
โทรทั ศ น สํ า หรั บกิ จ การที่ ไ มใช, ค ลื่ น ความถี่ ของบริ ษั ท ที ซี ไ อ ที วี จํ า กั ด
ชองรายการ ขาวทีซีไอ ทีวี : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญาตใหยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น!
เพื่ อใหบริ การกระจายเสี ย งหรื อโทรทั ศน! สํ าหรั บกิ จการที่ ไม; ใชคลื่ นความถี่
ของบริษัท ทีซีไ อ ทีวี จํา กัด ช;องรายการ ข;า วทีซีไอ ทีวี ใบอนุญ าตเลขที่
B1-S21040-0271-56 ทั้งนี้ ตั้งแต;วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปPนตนไป
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ทีซีไอ ทีวี จํากัด เพื่อทราบ
ผลการพิ จารณาตามขอ ๑. และใหดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บค; าธรรมเนี ยมในการ
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อโทรทั ศน! และแจงผลการดํ า เนิ นการให
สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต;วันที่ไดรับหนังสือแจง

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพื่อใหบริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ ของบริษัท ทีซีไอ
ทีวี จํากัด ช;องรายการ ข;าวทีซีไอ ทีวี

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๓ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อให,บริการ
โทรทัศน สําหรับกิจการที่ไมใช,คลื่นความถี่ ของบริษัท ดีมีเตอร คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ชองรายการ N-EXT Music : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญ าตใหบริ ษั ท ดี มี เตอร! คอร! ปอเรชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) ผู ไดรั บ อนุ ญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับ
กิ จ การที่ ไ ม; ใ ชคลื่ น ความถี่ ช; อ งรายการ N-EXT Music ใบอนุ ญ าตเลขที่
B1-S21040-0113-57 ทั้งนี้ ตั้งแต;วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนตนไป

๓๑
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจงบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) เพื่ อทราบผลการพิ จารณาตามขอ ๑. และใหดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
ค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจงผลการ
ดําเนินการใหสํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต;วันที่ไดรับหนังสือแจง
๓. มอบหมายใหสํ า นั กงาน กสทช. บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารกระทํ า ที่ ฝ6 า ฝn น เงื่ อนไข
แนบทายใบอนุญาต และการไม;ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เพื่อเปPนขอมูลในการ
กํากับดูแลต;อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!เพื่อใหบริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ ของบริษัท ดีมีเตอร!
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช;องรายการ N-EXT Music

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : การอนุญาตให,บริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการเพื่อให,บริการโทรทัศน
ที่ ไมใช, คลื่ นความถี่ แบบบอกรั บสมาชิ ก ที่ ยื่ นขอเปU นครั้ งแรก ชองรายการ
สถานีโทรทัศน นิว ทีเอ็ม (NEW TM) : ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท นิว
ทีเอ็ม จํากัด ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM) โดยกําหนดใหมี
อายุใบอนุญาต ๑ ปc นับแต;วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. จัดทํา
ใบอนุญาตพรอมแจงเงื่อนไขการเปPนผูใหบริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม;ใชคลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ใหบริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด
โดยใหเพิ่มเติมเงื่อนไขใหช;องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM)
ประกาศบนหนาจอแสดงภาพเปPนระยะเวลา ๓๐ วัน เพื่อใหผูชมรับทราบการ
เปลี่ยนสถานะการเปPนผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จากมูลนิธิ ฮัมซะฮ!
เปPนบริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ
๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการใหสํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพื่อใชในการกํากับดูแลดานการคุมครองผูใชบริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพื่อใชในการติดตามกํากับดูแล
ผังรายการและเนื้อหารายการ

๓๒
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท นิว ทีเอ็ม จํากัด ประกอบกิจการเพื่ อ
ใหบริ การโทรทั ศน! ที่ไม; ใชคลื่ นความถี่ แบบบอกรั บสมาชิ ก ที่ ยื่ นขอเปP นครั้ งแรก
ช;องรายการ สถานีโทรทัศน! นิว ทีเอ็ม (NEW TM)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : การอนุญาตให,บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด ประกอบกิจการ
เพื่อให,บริการโทรทัศนที่ไมใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ชองรายการ
: ปส.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติใหใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อใหบริการ
โทรทั ศน! สํ า หรั บ กิ จการที่ ไม; ใชคลื่ น ความถี่ แบบบอกรั บ สมาชิ ก แก; บริ ษัท
ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๗ ช;องรายการ โดยกําหนดใหมี
อายุใบอนุญาต ๒ ปc นับแต;วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.
จัดทําใบอนุญาตพรอมแจงเงื่อนไขการเปPนผูใหบริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่
ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ใหบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค
จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร;งครัด
๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
(ปส.๒) จัดส;งผังรายการใหสํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพื่อใชในการกํากับดูแลดานการคุมครองผูใชบริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพื่อใชในการติดตามกํากับดูแล
ผังรายการและเนื้อหารายการ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง การอนุญาตใหบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด
ประกอบกิจการเพื่อใหบริการโทรทัศน!ที่ไม;ใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
จํานวน ๗ ช;องรายการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : คดีปกครองหมายเลขดํา ที่ ๑๐๙๙/๒๕๖๑ (ระหวางผู,ฟRองคดี เจ็ ดบริษัทกั บ
กสทช. ผู,ถูก ฟRองคดีที่ ๑ ลสทช. ผู,ถูก ฟRอ งคดีที่ ๒ และสํา นัก งาน กสทช.
ผู,ถูกฟRองคดีที่ ๓) : มส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

๓๓
๑. รับทราบการมอบหมายใหประธาน กสทช. หรือ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!
เลขาธิการ กสทช. หรือผูอํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!
เปPนผูรับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.
๒. เห็นชอบแนวทางในการดําเนินคดีปกครอง โดยยืนยันว;า กสทช. ไม;ไดละเลย
หรือปฏิบัติหนาที่ล;าชาเกินสมควรในการพิจารณาขอพิพาท ตามมาตรา ๔๒
และมาตรา ๔๖ แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง คดีปกครองหมายเลขดําที่ ๑๐๙๙/๒๕๖๑ (ระหว;างผูฟlองคดี
เจ็ดบริษัทกับ กสทช. ผูถูกฟlองคดีที่ ๑ ลสทช. ผูถูกฟlองคดีที่ ๒ และสํานักงาน กสทช.
ผูถูกฟlองคดีที่ ๓)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม : ทส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟfงความคิดเห็นสาธารณะต;อ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช.
นําไปลงเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต;อไป
๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบ (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจ การกระจายเสีย งระบบเอเอ็ม ทั้งนี้ ใหนําประกาศดังกล;าวเสนอประธาน
กสทช. เพื่อพิจารณาลงนามก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหมี
ผลบังคับใชต;อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง (ร;าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : การพักใช,และพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทั ศ น เพื่ อให, บริ ก ารโครงขายกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศ น กรณี ไ มชํ า ระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป@ รอบบัญชี ๒๕๕๙ : ปส.๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ดานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบผลการชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc รอบบัญชี ๒๕๕๙ จํานวน
๑๗ ใบอนุญาต

๓๔
๒. เห็ น ชอบใหเพิ กถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศน!
เพื่อใหบริการโครงข;ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! กรณีผูรับใบอนุญาตฯ ไม;ชําระ
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc รอบบัญชี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๔ ใบอนุญาต
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง การพักใชและพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสี ย งหรื อโทรทั ศน! เพื่ อใหบริ การโครงข; ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทั ศน!
กรณีไม;ชําระค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปc รอบบัญชี ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่ อ งที่ ผ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานของ กสทช.
ด,านกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : ยกเลิ ก การอนุ ญ าตให, เ ปU น ผู, จั ด การอบรมและสอบหลั ก สู ต รพนั ก งานวิ ท ยุ
คมนาคมประจําเรือ : บท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน!
และกิ จ การโทรคมนาคมแห; งชาติ เรื่ อ ง อนุ ญ าตใหจั ด การอบรมและสอบ
หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้
ตั้งแต;วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปPนตนไป
๒. เห็นชอบร;างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ
กิจการโทรคมนาคมแห;งชาติ เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตใหเปPนผูจัดการอบรม
และสอบหลั กสู ต รพนั กงานวิ ท ยุ ค มนาคมประจํ า เรื อ ทั้ งนี้ ใหนํ า ประกาศ
ดังกล;าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม ก;อนนําไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพื่อใหมีผลบังคับใชต;อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตใหเปPนผูจัดการอบรมและสอบหลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : นายณรงค รวมก, อนทอง ดํ าเนิ นการแทนบริ ษัท อิ นเทลเลคท เซอรวิ ส จํ ากั ด
ร,องเรียนบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปSญหาโทรศัพท
พื้นฐานเสีย ไมสามารถใช,งานได, : รท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม กรณีนายณรงค! รวมกอนทอง ดําเนินการแทนบริษัท
อินเทลเลคท! เซอร!วิส จํากัด รองเรียนบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

๓๕
กรณี ป ระสบปf ญ หาโทรศั พ ท! พื้ น ฐานเสี ย ไม; ส ามารถใชงานได ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. กรณีที่ผูรองเรียนประสบปfญหาไม;สามารถใชงานโทรศัพท!พื้นฐานไดตามปกติ
บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดดํ า เนิ น การแกไขเหตุ ขั ด ของ
และไดยกเวนเรียกเก็บค;าบริการในช;วงเวลาที่ผูรองเรียนไม;สามารถใชบริการ
ซึ่งสอดคลองกับขอ ๑๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาใหบริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดแลว
๒. กรณีค;าบริการโทรศัพท!พื้นฐานที่เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสุดสัญญาร;วมการงานฯ
ซึ่งบริษัทฯ ไม;สามารถปรับลดค;าบริการโทรศัพท!พื้นฐานได เนื่องจากบริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) เปPนผูเรียกเก็บค;าบริการ ดังนั้น เมื่อค;าบริการดังกล;าวเกิดขึ้น
ภายหลังการสิ้นสุดสัญญาร;วมการงานฯ และบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ไม;ไดเปPนผูเรียกเก็บค;าบริการ บริษัทฯ จึงไม;มีหนาที่ในการปรับลด
ค;าบริการดังกล;าว และการที่บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเสนอ
ส;วนลดค;าบริการอินเทอร!เน็ตเลขหมาย ๙๖๐๔๕๒๓๐๗๖ ซึ่งเปPนบริการที่
ผูรองเรียนใชบริการอยู;กับบริษัทฯ จํานวน ๒๑๔ บาท (รวมภาษีมูลค;าเพิ่ม)
ใหทดแทน แต; ผูรองเรียนไม;รับขอเสนอ กรณีจึงถือไดว;าบริษัทฯ ไดเสนอแนวทาง
การแกไขปfญหาเรื่องรองเรียนใหแก;ผูรองเรียนโดยเหมาะสมแลว
๓. ตามพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มิไดกําหนดให กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. มีอํานาจในการพิ จารณาเกี่ยวกับการกําหนดค;าเสียหาย
ดังนั้น ในประเด็ น ที่ผู รองเรีย นประสงค!จ ะเรี ยกใหบริ ษัท ทรู คอร!ป อเรชั่ น
จํากัด (มหาชน) ชดเชยค;าเสียหายโดยการใหบริษัทฯ รับผิดชอบค;าใชจ;าย
ในการลงโฆษณาทุกวันเปPนระยะเวลา ๓ เดือน หรือใหบริษัทฯ ลงโฆษณาให
บริษัท อินเทลเลคท! เซอร!วิส จํากัด ทุกวัน เปPนระยะเวลา ๓ เดือน กสทช. หรือ
สํานักงาน กสทช. จึงไม;สามารถพิจารณาใหได
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่ อง นายณรงค! รวมกอนทอง ดํ าเนิ นการแทนบริ ษั ท อิ นเทลเลคท!
เซอร!วิส จํากัด รองเรียนบริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กรณีประสบ
ปfญหาโทรศัพท!พื้นฐานเสีย ไม;สามารถใชงานได

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : นายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร ร,องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด กรณีประสบปSญหา
ถูกยึดเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ : รท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม กรณีนายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ
จํ า กั ด กรณี ป ระสบปf ญ หาถู ก ยึ ด เลขหมายโทรศั พ ท! เ คลื่ อ นที่ ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้

๓๖
๑. กรณีที่บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ไดจัดส;งใบแจงค;าใชบริการไปยังสถานที่ติดต;อ
ของผูรองเรียนที่ไดแจงไวในสัญญา แมต;อมาผูรองเรียนแจงว;าไม;ไดรับใบแจง
ค;าใชบริการเนื่องจากยายที่อยู;ใหม; การจัดส;งใบแจงค;าใชบริการของบริษัท
เรีย ล มูฟ จํา กัด ก็สอดคลองตามขอ ๑๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว
๒. กรณีที่ผูรองเรียนคางชําระค;าบริการสองรอบบิลติดต;อกัน และบริษัท เรียล มูฟ
จํา กัด ไดมีการแจงเตือนใหผูรองเรียนทราบถึงวันครบกําหนดที่แน;นอนแลว
บริษัทฯ จึงมี สิทธิยกเลิกสัญญาการใหบริ การตามขอ ๓๓ (๒) ของประกาศ
กทช. เรื่ อง มาตรฐานของสั ญญาใหบริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดั งนั้ น
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด จึงไม;ตองคืนเลขหมายดังกล;าวใหแก;ผูรองเรียน
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้ งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุ มไดมีมติ รับรองมติที่ประชุ ม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง นายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร รองเรียนบริษัท เรียล มูฟ จํากัด
กรณีประสบปfญหาถูกยึดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนที่

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ทริปเป|•ล
โอ อินโนเวชั่น จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุ มั ติ ใ ห
บริษัท ทริปเปH—ล โอ อินโนเวชั่น จํากัด ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่ห นึ่ง เพื่อใหบริการ Internet of Thing (IoT) โดยใหมีร ะยะเวลาการ
อนุญาต ๕ ปc

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง
ของบริษัท ทริปเปH—ล โอ อินโนเวชั่น จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : ศู น ยทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑไฟฟR า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ยื่ น ขอเพิ่ ม เติ ม ขอบขาย
ใบอนุญาตให,จัดตั้งหนวยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ : ทท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุ ญ าตให
เพิ่มเติมขอบข;ายการใหบริก ารทดสอบตามใบอนุญาตใหจัดตั้งหน;วยตรวจสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ! ประเภทที่สอง ใบอนุญ าตเลขที่ ๐๐๑ ใหแก;
ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟlาและอิเล็กทรอนิกส! สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร!
และเทคโนโลยีแห;งชาติ ทั้งนี้ โดยใหมีผ ลตั้งแต;วัน ที่ กสทช. มีมติ และสิ้น สุด
ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓๗
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง ศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟlาและอิเล็กทรอนิกส! ยื่นขอเพิ่มเติม
ขอบข;ายใบอนุญาตใหจัดตั้งหน;วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ!

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : การพิจ ารณาอุทธรณคํา สั่งของเจ,า พนัก งานผู,ออกใบอนุญาต กรณีมีคํา สั่ง
ไมอนุญาตให,ใช,ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอัก ษร YEASU รุ น FT- ๗๓๖R
ของนายกนิษฐกันต ศรีสุวรรณภัทร : มท. คท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็น ชอบ
รับอุทธรณ!คําสั่งของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต กรณีมีคําสั่งไม;อนุญาตใหใช
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร YEASU รุ;น FT- ๗๓๖R ของนายกนิษฐกันต!
ศรีสุวรรณภัทร ไวพิจารณา และใหยืนตามคําสั่งของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
ตามหนังสือสํานักงาน กสทช.ที่ ๕๐๑๓/๙๓๖๓.๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่องการพิจารณาคําขอใบอนุญาตใหใชซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งของเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต
กรณีมีคําสั่งไม;อนุญาตใหใชซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร YEASU รุ;น FT- ๗๓๖R
ของนายกนิษฐกันต! ศรีสุวรรณภัทร
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว;า กรณีนี้อาจจะไม;แตกต;างจากกรณีโทรศัพท!มือถือ
ที่ล็อกคลื่น ซึ่งสํานักงาน กสทช. จะตองตรวจสอบขั้นตอนการทํา Type approval
ว;ามีการล็อกคลื่นหรือไม; เพราะถาขอนําเขา Type ที่เ ปPน Generic Type
แลวมาล็ อกคลื่ น เองอาจจะเขาข; า ยเช; น เดี ย วกั บ กรณี ของนายกนิ ษฐกั น ต!
ศรีสุวรรณภัทร ซึ่งถาหากจะยืนหลักการนี้ก็คงตองใชกับอุปกรณ!อื่นดวย ซึ่งปfญหา
ของการล็อกคลื่นจะเกิดในช;วงที่มีการเรียกคืนคลื่น อาทิ การสวิทซ!คลื่นของ
ผูประกอบการต;างๆ ก็จะทําใหอุปกรณ!นั้นใชงานไม;ได จึงขอฝากสํานักงาน กสทช.
ใหตรวจสอบในส;วนนี้ดวย ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. แจงว;าจะรับขอสังเกตไป
ดําเนินการต;อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : การคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๒ และหมายเลข
๑๒๘๘ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๒ และหมายเลข ๑๒๘๘
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยใหมีผลตั้งแต;วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เปPนตนไป

๓๘
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๒๒
และหมายเลข ๑๒๘๘ ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : การคืนเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด
: จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด
โดยใหมีผลตั้งแต;วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนตนไป และรวมถึงการสิ้นสถานภาพ
การร;วมใชงานเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร!แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด ที่เคยไดรับอนุญาตใหใชร;วมกับบริษัท เรียล มูฟ
จํากัด ตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตามการรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น หมายเลข ๑๓๓๑ ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๑
ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : การคื นเลขหมายโทรศั พทแบบสั้ น ๔ หลั ก หมายเลข ๑๖๘๖ ของบริ ษั ท ทรู
อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น จํากัด : จท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖ ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต
คอร!ปอเรชั่น จํากัด โดยใหมีผลตั้งแต;วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปPนตนไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๘๖
ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : รายงานความคืบหน,าการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน (action plan)
ในการปรั บปรุ งโครงขายโทรคมนาคมเพื่อรองรั บการให,บริก ารภายใต, แผน
เลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว และการเตรียมการทางเทคนิค เพื่อรองรั บ
การให,บริการโทรศัพทประจําที่ ๑๐ หลัก : จท.

๓๙
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบความคืบหนาการดํา เนิ น งานตามแผนการดําเนินงาน (action plan)
ในการปรับปรุงโครงข;ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใหบริการภายใตแผนเลขหมาย
โทรคมนาคมระยะยาว (รองรับ การใหบริก ารโทรศัพท!ป ระจํา ที่ ๑๐ หลัก
และรองรับหมวดเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น)
๒. เห็นชอบใหมี การเริ่มทดสอบทดลองการใหบริการเลขหมายโทรศัพท! ประจําที่
๑๐ หลัก และอนุญาตใหนําหมวดเลขหมาย ๐๑๐ และ ๐๑๑ จํานวน ๒๐,๐๐๐
เลขหมาย ใหผูประกอบการโทรศัพท!ประจําที่และโทรศัพท!เคลื่อนที่ใชทดสอบ
ทดลองเปPนระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ กสทช. มีมติ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มไดมี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง รายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงาน (action plan) ในการปรับปรุงโครงข;ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับ
การใหบริการภายใตแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว และการเตรียมการ
ทางเทคนิคเพื่อรองรับการใหบริการโทรศัพท!ประจําที่ ๑๐ หลัก
๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. มีขอสังเกต เรื่องการปรับปรุง
ชื่อเรื่องวาระการประชุมที่ไม;สื่อถึงประเด็นที่จะใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งควร
ที่จะใชถอยคําที่มีความชัดเจน ซึ่งเลขาธิการ กสทช. ขอรับไปแจงใหสายงาน
ดานกิจการโทรคมนาคมรับไปดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : การขอเพิ่มบริการ VoIP Termination ภายใต,ใ บอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท จีไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให
บริษัท จีไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มบริการ VoIP Termination ภายใต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๖/๐๒๔ ทั้งนี้ โดยมี
ระยะเวลาการอนุญ าตสิ้น สุด ตามอายุใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่ ห นึ่ ง ของบริ ษัท ฯ และกํ า หนดเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตเพิ่ มเติ มกรณี บ ริ การ
VoIP Termination เช;นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตรายอื่นที่
ไดรับอนุญาตอยู;ก;อนแลว

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง การขอเพิ่มบริการ VoIP Termination ภายใตใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท จีไอเอส (ประเทศไทย) จํากัด

๔๐
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : การขอเพิ่มบริการ VoIP Termination ภายใต,ใ บอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท เอ็น ทู เอ็น เทเลคอม แอนด คอม จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให
บริษัท เอ็น ทู เอ็น เทเลคอม แอนด! คอม จํากัด เพิ่มบริการ VoIP Termination
ภายใตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๙/๐๕๙
ทั้ งนี้ โดยมี ร ะยะเวลาการอนุ ญ าตสิ้ น สุ ด ตามอายุ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัทฯ และกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติมกรณี
บริการ VoIP Termination เช;นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตรายอื่น
ที่ไดรับอนุญาตอยู;ก;อนแลว

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง การขอเพิ่มบริการ VoIP Termination ภายใตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท เอ็น ทู เอ็น เทเลคอม แอนด! คอม จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : การขอเพิ่มบริการขายตอบริการอินเทอรเน็ตผานโครงขายใยแก,วนําแสง (FTTx)
และบริ ก ารโครงขายเสมื อ นจริ ง (VPN) ผานโครงขายโทรศั พ ทเคลื่ อ นที่
ภายใต,ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท แปซิฟ|ค
อินเทอรเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุญาตใหบริษัท แปซิฟHค อินเทอร!เน็ต (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มบริการขายต;อ
บริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแกวนําแสง (FTTx) และบริการโครงข;าย
เสมือนจริง (VPN) ผ;านโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนที่ภายใตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดตาม
อายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัทฯ และกําหนด
เงื่อนไขการอนุญาตเช;นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตของผูรับใบอนุญาตขายต;อ
บริการรายอื่นที่ไดรับอนุญาตอยู;เดิม
๒. เห็นชอบในหลักการใหบริการขายต;อบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;ายใยแกวนําแสง
(FTTx) และบริการโครงข;ายเสมือนจริง (VPN) ผ;านโครงข;ายโทรศัพท! เคลื่อนที่
เปPนบริการที่สามารถใหใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License) ได
ทั้งนี้ ตามขอ ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ
(Automatic License) (ฉบับที่ ๓)

๔๑
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง การขอเพิ่มบริการขายต;อบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโครงข;าย
ใยแกวนําแสง (FTTx) และบริการโครงข;ายเสมือนจริง (VPN) ผ;านโครงข;ายโทรศัพท!เคลื่อนที่
ภายใตใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโทรคมนาคมแบบที่ หนึ่ งของบริษัท แปซิฟHค
อินเทอร!เน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไมมีโครงขาย
เปUนของตนเอง ของสหกรณแท็กซี่กรุงเทพ จํากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ดานกิ จการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ สํ านั กงาน กสทช. เสนอ โดยอนุม ัต ิให
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่ไม;มีโครงข;ายเปPนของตนเอง
เพื่อใหบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจาง แก;สหกรณ!แท็กซี่กรุงเทพ จํากัด
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปc ทั้งนี้ โดยกําหนดเงื่อนไขการอนุญาตเฉพาะ
สําหรับบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจางเช;นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาต
ของผูรับใบอนุญาตรายอื่นที่ไดรับอนุญาตเพื่อใหบริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!
รับจาง ที่ไม;มีโครงข;ายเปPนของตนเอง ที่ไดรับอนุญาตอยู;ก;อน

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง
ที่ไม;มีโครงข;ายเปPนของตนเองของสหกรณ!แท็กซี่กรุงเทพ จํากัด
๒. กสทช.ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว;า ขอฝากสํานักงาน กสทช. ใหติดตามเรื่องวิทยุ
แท็กซี่ว;าปfจจุบันยังมีการใชงานหรือไม;/อย;างไร และยังมีความจําเปPนหรือไม;
ถาหากไม; จํ า เปP น ก็ อ าจจะใหยุ ติ แต; ถ าหากยั ง มี ค วามจํ า เปP น ก็ อ าจจะตอง
พิจารณาว;าจําเปPนตองประมูลคลื่นความถี่หรือไม;/อย;างไร ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช.
แจงว;าเรื่องดังกล;าวเกี่ยวของกับเรื่องที่กําลังจะเสนอในระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : การสํารวจข,อเท็จจริงตอการดําเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง การกําหนดให,ผู,ให,บริการโทรศัพทเคลื่อนที่คิดอัตราคาบริการตามการใช,งานจริง
ในหนวยวินาที : นท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ.ประเสริฐ ฯ และ กสทช.
ผศ. ดร. ธวั ช ชั ย ฯ) มี มติ เ ห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ กรรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ดานกิ จ การโทรคมนาคมตามเอกสารที่ สํ า นั ก งาน
กสทช. เสนอ ดังนี้

๔๒
๑. รับทราบผลการสํารวจความเห็ นและความพึ งพอใจของผูใชบริ การต; อรายการ
ส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการตามการใชงานจริงในหน;วยวินาที
๒. รั บทราบมติ ที่ประชุ ม กทค. ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อวั นที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ยังมีผลใชบังคับอยู;
๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับขอคิดเห็นของที่ประชุมไปดําเนินการจัดจาง
บุคคลภายนอก (Third Party) เพื่อดําเนินการสํารวจความเห็นและความพึงพอใจ
ของผู ใชบริ การต; อรายการส; งเสริ มการขายที่ คิดค; าบริ การตามการใชงานจริ ง
ในหน;วยวินาที ทั้งนี้ โดยใหรับขอคิ ดเห็นของที่ ประชุมในประเด็นต;างๆ ไดแก;
การเพิ่ มจํ านวนผู ตอบแบบสอบถามใหเหมาะสมกั บการเปP นตั วแทนของกลุ; ม
ประชากรที่ ศึกษา และกําหนดทางเลือกระดั บความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้ น
รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจแก;ประชาชนเกี่ยวกับการคิดอัตราค;าบริการ
ที่แตกต;างระหว;างหน;วยวัดของรายการส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการเปPนวินาที
กับรายการส; งเสริ มการขายที่ คิดค; าบริ การเปP นนาที ในเรื่องของการคิ ดปf ดเศษ
ระยะเวลา และจัดทําบทวิเคราะห!เสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงขางนอย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํ า
บันทึกความเห็นจัดส;งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง การสํารวจขอเท็จจริงต;อการดําเนินการตามมติที่ประชุม
กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การกําหนดใหผูใหบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่คิดอัตรา
ค;าบริการตามการใชงานจริงในหน;วยวินาที
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ ดังนี้
๑. ผมไม; เห็นชอบกั บการพิจารณาวาระที่ ๔.๑ ของการประชุม กทค.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ รวมทั้งมติ กทค. ครั้งดังกล;าวมาตั้งแต;ตน เนื่องจากการเสนอ
วาระและการทบทวนมติไม;เปPนไปตามระเบียบ กสทช. ว;าดวยขอบังคับการ
ประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเนื้อหาของมติยังขัดกับประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวของ
กับการประมูลคลื่นความถี่ รวมถึงคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห;งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งยัง
ขัดกับเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม มติที่ประชุม
ดังกล;าวจึงไม;ชอบดวยกฎหมาย ตามที่ผมไดเคยสงวนความเห็นไวแลว
๒. มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ใหสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
สํารวจขอเท็จจริงในระยะเวลา ๖ เดือน ว;าประชาชนมีทิศทางหรือแนวโนม
การเลือกใชงานโทรศัพท!เคลื่อนที่ตามรายการส;งเสริมการขายในแนวทางใด นั้น
เกิดจากการยกเหตุผลว;าการกําหนดใหคิดอัตราค;าบริการในหน;วยวินาทีควร
ทําอย;างเปPนขั้นเปPนตอน ดังนั้น เปlาหมายของการสํารวจขอเท็จจริงจึงอยู;ที่

๔๓
ปรับ เพิ่ มสั ดส; วนของรายการส; งเสริ มการขายที่ คิด อัต ราค;า บริ การในหน;ว ย
วินาทีใหมากขึ้น ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๓. จากขอมูลผลการสํารวจพฤติกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกลุ;มตัวอย;างส;วนใหญ;
ระบุว;าพอใจกับนโยบายของ กสทช. นั้น ไม;สามารถสรุปไดว;าผูใชบริการส;วนใหญ;
พอใจกับ สัดส; วนรอยละ ๕๐ เนื่องจากนโยบายคื อการกํา หนดใหมี รายการ
ส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการในหน;วยวินาทีไม;นอยกว;ารอยละ ๕๐ ดังนั้น
ผูที่พอใจกับนโยบายดังกล;าวอาจพอใจกับสัดส;วนในจํานวนอื่นๆ ที่มากกว;า
รอยละ ๕๐ ก็ได ขณะเดียวกัน ผูที่ไม;พอใจกับนโยบายดังกล;าวอาจประกอบไปดวย
ทั้งผูที่ เห็นว;านโยบายกําหนดสัดส;วนนอยไปหรือมากไปก็เปPนไปไดทั้ งสองทาง
ดังนั้น จึงเห็นว;าการตั้งโจทย!สํารวจในลักษณะความพึงพอใจต;อนโยบายเช;นนี้
ไม;เหมาะสม แทที่จริงสามารถตั้งโจทย!ไดง;ายๆ และตรงไปตรงมาว;าประชาชน
พึงพอใจกับสัดส;วนเท;าใด นอกจากนี้ผลสํารวจที่ว;า แนวโนมจํานวนผูใชบริการ
รายการส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการในหน;วยวินาทีมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย;าง
ต;อเนื่อง แมว;าจะมีการปรับลดจํานวนรายการส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการ
ในหน;วยวินาทีที่เสนอขายในตลาดลง ก็สนับสนุนว;าควรปรับเพิ่มจํานวนโปรวินาที
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
๔. การที่บริษัท AWN กําหนดใหรายการส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการ
ในหน;วยวินาทีเปPนรายการส;งเสริมการขายเริ่มตน (Default) ของซิมที่ใหบริการ
แบบพรีเพด จนทําใหมีจํานวนผูใชบริการรายการส;งเสริมการขายเปPนวินาที
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจากผลการสํารวจที่ว;าผูใชบริการส;วนใหญ;ไม;ทราบ
ขอมูลว;าโปรโมชั่นที่ใชอยู;คิดค;าบริการเปPนวินาทีหรือนาที ดังนั้น กสทช. ควรมีการ
จัดการเชิงนโยบาย โดยกําหนดใหรายการส;งเสริมการขายที่คิดค;าบริการเปPนวินาที
เปPนรายการส;งเสริมการขายตั้งตน ทั้งนี้ หากผูใชบริการตองการเปลี่ยนแปลง
รายการส;งเสริมการขายก็สามารถทําได ซึ่งจะส;งผลในการช;วยประชาสัมพันธ!
ใหผูใชบริการรับรูเรื่องรายการส;งเสริมวินาทีมากขึ้น อีกทั้งควรกําชับใหผูใหบริการ
ประชาสัมพันธ!ใหมากขึ้นดวย
๕. เมื่อพิจารณาแนวโนมของอัตราค;าบริการ พบว;าทั้งบริษัท AWN และ TUC
คิดอัตราค;าบริการของรายการส;งเสริมการขายวินาทีสูงกว;าแบบนาทีมาโดยตลอด
ทั้งที่ ทั้งสองแบบเปPนบริการโทรคมนาคมประเภทเดียวกัน มีตนทุนการใหบริการ
ไม; แตกต;างกั น โดยหลักที่ ตองปรั บคื อหน; วยการวัด (metering) เท; านั้ น ซึ่ งอาจ
ทําใหตนทุนแตกต;างกันบาง เนื่องจากมีค;า IC ที่คงที่ แต;ก็แตกต;างกันประมาณ
๑๒.๕ สตางค!เท;านั้น ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สํานักงาน กสทช. ควรจะตองดําเนินการ
อย;างเร;งด;วนคือการวิเคราะห!อัตราค;าบริการที่สะทอนตนทุน เนื่องจากหากปล;อย
ใหมีการคิดค;าบริการที่แตกต;างกันมาก อาจจะแปลไดว;าทั้งผูใหบริการและ กสทช.
มีเจตนาที่ไม;ตองการใหผูใชบริการเลือกใชรายการส;งเสริมการขายแบบวินาที
๕. แมผมจะไม;เห็นดวยกับมติ กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แต;เมื่อมติดังกล;าว
ยังมีผลใชบังคับ ก็ขอใหสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติตามขอ ๔ ของมติครั้งดังกล;าว

๔๔
ที่ใหสํานักงาน กสทช. รับขอสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการเพื่อใหมีการ
กํากับดูแลอัตราค;าบริการในภาพรวมใหเปPนมาตรฐานเดียวกันสําหรับคลื่น
ความถี่ทุกย;าน โดยสํานักงาน กสทช. ตองกํากับดูแลอัตราค;าบริการใหเปPน
อัตราที่สะทอนตนทุนดวย”
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอขยายระยะเวลา
นําสงรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของป@บัญชี ๒๕๖๐ : นท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ดานกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํา กัด ขยายระยะเวลานําส; ง
รายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปcบัญชี ๒๕๖๐ ออกไปจนถึง
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามที่บริษัทฯ รองขอ

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
ขอขยายระยะเวลานํา ส;งรายงานบัญ ชีแยกประเภทในกิ จการโทรคมนาคม
ของปcบัญชี ๒๕๖๐
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีขอสังเกตว;า เหตุผลที่บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล
คอมมิ วนิเ คชั่น จํากั ด ยกอางในการขอขยายระยะเวลานํา ส;งรายงานบัญ ชี
แยกประเภทฯ ที่ว;าเนื่องจากผูตรวจสอบบัญชีมีงานมาก นั้น เปPนเหตุผลที่ไม)
สมเหตุสมผลและไม)ใช)เหตุสุดวิสัยตามนิยามของกฎหมาย เนื่องจากสามารถ
ที่จะเพิ่มคนตรวจหรือเปลี่ยนคนตรวจได อย)างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ ขอขยาย
ถึงวันที่ 6 สิงหาคม ซึ่งกว)ากระบวนการพิจารณาของ กสทช. จะเสร็จสิ้นก็เกิน
ระยะเวลาดังกล)าวแลว ในครั้งนี้ หากเร)งจัดส)งมาจึงย)อมไม)มีปญหา แต)ในอนาคต
สํานักงาน กสทช. อาจจะตองประสานกับบริษัทว)าจะอางเหตุดังเดิมไม)ได

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : การรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ยาน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
ยาน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz : คณะทํางานดําเนินการประมูล วท.
มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมมีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย;าน ๑๘๐๐ MHz ตามขอ ๑๐ (๕)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญ าตใหใชคลื่น ความถี่
สําหรับกิ จการโทรคมนาคมย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz
ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ใหสํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจง
ผูเขาร;วมการประมูลทุกรายทราบ และประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลใหทราบ
เปPนการทั่วไป

๔๕
๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จัดทําบทวิเคราะห!สําหรับคลื่นความถี่ที่ยังเหลืออยู;
อาทิ ย; า น ๑๘๐๐ MHz และย; า น ๙๐๐ MHz พรอมแนวทางการจั ด สรร
คลื่นความถี่ แลวนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๑๗ เรื่อง การรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย;าน ๑๘๐๐ MHz
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรคมนาคมย;าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕/๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ : รางประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมที่ได,รับยกเว,น
ไมต,องคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ : ปท.๑. คภ.
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํ านั กงาน กสทช. รั บขอคิ ดเห็ นของที่ ประชุ มเรื ่อ งการจัด ทํ า ร;า ง
ประกาศ กสทช. เรื่ อง คลื่นความถี่ เพื่ อกิ จการโทรคมนาคมที่ ไดรั บยกเวนไม; ต อง
คัดเลือกโดยวิธีการประมูล ไปหารือคณะอนุกรรมการที่ป รึกษาดานกฎหมายของ
กสทช. ในประเด็นขอกฎหมายกรณีการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
ที่จ ะตองไดรับ อนุญ าตตามมาตรา ๔๕ แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ แกไขเพิ่ มเติ ม ซึ่ งตองดํ า เนิ น การโดยวิธี คัดเลื อก
โดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ และในกรณีเ ปPน คลื่น ความถี่ที่มีเ พีย งพอต;อการ
ใชงานหรือนําไปใชในกิจการบางประเภทที่ไม;มีวัตถุประสงค!เพื่อแสวงหากําไร
ตามลักษณะและประเภทที่ กสทช. ประกาศกํา หนดไวเปPน การล;ว งหนา ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเปPนไปตามมาตรา ๔๕ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งใหสอดคลอง
กับแผนแม;บทการบริหารคลื่นความถี่ และใหนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต;อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุ ม กสทช. ครั้ งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ ประชุ มไดมี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง คลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคม ที่ไดรับยกเวนไม;ตองคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่
๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติว;า เนื่องจากตาม
มาตรา ๔๕ พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติกรณี
การใหอนุญาตใชคลื่นความถี่ว;าจะตองดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล
ซึ่งมีการใชถอยความว;า “ผูใดประสงคจะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม...”
อั น แตกต; า งจากแผนแม; บ ทการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ที่แ บ; งเปP น คลื่ น ความถี่
สํา หรั บ กิจ การต; างๆ ดั งนั้น จึงอาจตี ความไดว;า แมเปP น คลื่ น ความถี่ สํ าหรั บ
กิจการวิทยุคมนาคมตามแผนแม;บทฯ แต;หากจะมีการขอรับการจัดสรรเพื่อกิจการ
โทรคมนาคม ในการอนุญาตก็จําเปPนตองใชวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ส;วนการที่
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับแกไข ไดบัญญัติเพิ่มขอยกเวน
ใหใชวิธีอื่นได “ในกรณีเป#นคลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต&อการใชงานหรือนําไปใช

๔๖
งานในกิจการบางประเภทที่ไม&มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ตามลักษณะและ
ประเภทที่ กสทช. ประกาศกําหนดไวเป#นการล&วงหนา” ในการนี้ จึงเห็นว;ามี
ความจําเปPนที่จะตองมีการออกประกาศเพื่อกําหนดขอบเขตและหลักเกณฑ!
ในส;วนของขอยกเวนนี้ ใหชัดเจน แต;หากจะไม;ทําเช;นนั้นก็เห็นควรพิจารณา
ประเด็นขอกฎหมายใหถูกตองแน;นอนและรอบคอบดวย เพื่อไม;ใหเกิดกรณี
การละเวนการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้ การออกประกาศในส;วนของขอยกเวน
มาตรา ๔๕ น;าจะเปPนประโยชน!สําหรับการสรางความชัดเจนในกรณีต;างๆ ที่มี
การถกเถี ย งกั น มาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่ องของการประมู ลคลื่ นความถี่
ดาวเทียม อย;างไรก็ตาม ในกรณีของคลื่นวิทยุแท็กซี่ อาจยังไม;เขากรณียกเวนนี้
เช; นเดี ยวกั บกรณีของคลื่น ความถี่ที่จ ะใชเพื่ อประกอบกิ จการบนเครื่ องบิ น
ซึ่งยังตองหาแนวทางแกไขปfญหาต;อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การพิ จ ารณาทบทวนอนุ มั ติ โ ครงการที่ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น ฯ
ประเภทที่ ๑ ประจําป@ ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงคมาตรา ๕๒(๓) แหงพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก,ไขเพิ่มเติม การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององคกร
ซึ่งทําหน,าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ตามกฎหมายวาด, วยการประกอบกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศน
ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ทบ.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงขางมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบโครงการที่ ขอรั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน! ประเภทที่ ๑
ประจํ าปc ๒๕๖๑ ตามวั ตถุ ประสงค! มาตรา ๕๒ (๓) แห; งพระราชบั ญญั ติ องค! ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม การส;งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค!กรซึ่งทําหนาที่
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย
ว;าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จํานวน ๒ โครงการ
จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๑๓,๖๗๙.๐๐ บาท ไดแก;

๔๗
๑) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะ และระบบประเมินสมรรถนะ สําหรับบุคลากร
ดานสื่อสารมวลชนรุ;นใหม; วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
วงเงิน ๓,๙๓๕,๖๗๔.๐๐ บาท
๒) โครงการแพลทฟอร! มพั ฒ นาที่ ป รึ กษาเพื่ อการเปลี่ ย นแปลงองค!กรสู; ยุ ค
ดิจิทัล สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต!แวร!ไทย (ATSI) วงเงิน ๖,๙๗๘,๐๐๕.๐๐ บาท
๒. ไม;เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน! ประเภทที่ ๑
ประจํ าปc ๒๕๖๑ ตามวั ตถุ ประสงค! มาตรา ๕๒ (๓) แห; งพระราชบั ญญั ติ องค! ก ร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม การส;งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการขององค!กรซึ่งทําหนาที่
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมาย
ว;าดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จํานวน ๓ โครงการ
จํานวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๓๘,๔๓๓.๐๐ บาท
อนึ่ ง ที่ประชุมเสี ยงขางนอย (กสทช. ประวิ ทย! ฯ) ขอสงวนความเห็น ในส;ว นของ
โครงการที่ไม;ใหความเห็นชอบ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส;งใหในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุ นฯ ประเภทที่ ๑ ประจํ าปc ๒๕๖๑ ตามวั ตถุ ประสงค! มาตรา ๕๒ (๓)
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
การส;งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดําเนินการ
ขององค!กรซึ่งทําหนาที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรื อวิ ช าชี พตามกฎหมายว; าดวยการประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการ
โทรทัศน! ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหนาที่ประธาน กสทช. ไดมอบหมายใหสํานักงาน
กองทุนวิจัยและพัฒนา รวบรวมขอคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงหลักเกณฑ!
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หากกรรมการ กสทช. ท;านใดมีความเห็น
เพิ่ มเติ ม ขอใหจั ด ส; งใหสํ า นั กงานกองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อใชเปP น ขอมู ล
ประกอบการดําเนินงานดังกล;าว
๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๖๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
ขอใหบันทึกความเห็นไวในหมายเหตุทายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ดังนี้
“ผมเห็นสอดคลองในส;วนของโครงการที่มีการใหความเห็นชอบ แต;ในกรณีของ
โครงการที่ไม;ผ;านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ
ดวยเหตุผลที่ระบุว;า เปPนโครงการที่ซ้ําซอนกับงานของสํานักงาน กสทช. ที่จะมีการ
ดําเนินการ ผมมีความเห็นว;า ในกรณีเช;นนี้ สํานักงาน กสทช. ควรแนบแผนการ

๔๘
ดําเนินงานของสํานักงานฯ มาประกอบการพิจารณาดวย ว;าสํานักงานฯ มีแผน
จะดําเนินการเมื่อไร อย;างไร เพราะไม;เช;นนั้นอาจเปPนเพียงการอางเหตุผล
เพื่อปfดตกโครงการ แลวสุดทายไม;มีผูใดดําเนินการอะไรในเรื่องนั้น นอกจากนี้
ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการของผูขอทุนกับ
แผนงานของสํานักงานฯ ดวย เช;น หากระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู
ขอรับทุนคือ ๑ ปc แต;แผนงานของสํานักงานฯ ใชระยะเวลาดําเนินงาน ๓ ปc
หากเปPนเช;นนี้ การดําเนินงานของสํานักงานฯ ก็ถือว;าไม;ทันการณ! ทั้งนี้โดยยัง
ไม;พูดถึงในเชิงคุณภาพว;าเปPนอย;างไร ดังนั้นในกรณีนี้ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาฯ ไดทบทวนอนุ มั ติ โ ครงการที่ ข อรั บ เงิ น สนั บ สนุ น
โดยไม;เห็นชอบสนับสนุนบางโครงการดวยเหตุผลว;าเปPนงานที่ซ้ําซอนกับงาน
ของสํานักงาน กสทช. ก็ควรนําเสนอแผนงานที่ชัดเจนของสํานักงาน กสทช.
ทดแทนมาในคราวเดียวกันดวย
อนึ่ง ในเชิงหลักการ ผมเห็นว;าควรมีการนําเงินกองทุนฯ ไปใชประโยชน!
เพื่อพัฒนากิจการใหสมตามวัตถุประสงค!ที่กฎหมายกําหนดใหมากที่สุด”
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน,าที่ของคณะอนุกรรมการเรงรัด ติดตาม
แผน/ผลการดําเนินงาน และการใช,จายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. : ยย.
มติที่ประชุม

อนุมัติใหขยายระยะเวลาการปฏิ บัติ หนาที่ของคณะอนุกรรมการเร; งรั ด ติดตาม
แผน/ผลการดําเนินงาน และการใชจ;า ยเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช.
ออกไปอี ก เปP น ระยะเวลา ๑ ปc หรื อ จนกว; า กสทช. ชุ ด ปf จ จุ บั น จะพนวาระ
การดํารงตําแหน;ง ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ ที่ประชุมไดมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
เร;งรัด ติดตาม แผน/ผลการดําเนินงาน และการใชจ;ายเงินงบประมาณของสํานักงาน
กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๖ :

เรื่องอื่นๆ
- ไม;มี -

ประธาน

ไดแจงกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
พรอมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปHดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๕ น.

