รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอานวยการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
___________________________
ผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์
พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ
รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

กรรมการ ทาหน้าที่ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองเลขาธิการ กสทช. ทาหน้าที่เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พลตารวจตรี เลิศศักดิ์ วิทยาพันธุ์

เลขานุการ กรรมการ กสทช.

เจ้าหน้าที่การประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
นายวรพงษ์ นิภากรพันธ์
นายขจรศักดิ์ ทานานนท์
นายณพ อังคะสุวพลา
นางสุชนัน โชคสิทธิกร
นางสาวสุรัชฌา พรเวโรจน์
นายบุญยิ่ง โหมดเทศน์
นางนภาพร เก่งสาร

๙. นางสาวสุชญา สดศรี
๑๐. นางสาวจุฑาสินี คาบารุง

ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร
ผู้อานวยการสานักสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการสานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู้อานวยการส่วน สานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู้อานวยการส่วน สานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู้อานวยการส่วน สานักประธานกรรมการและการประชุม
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจาเลขาธิการ กสทช.
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สานักประธานกรรมการและการประชุม
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สานักประธานกรรมการและการประชุม
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๑๑. นางสาวอรนิตย์ เนติธรรมกุล
๑๒. นางสาวพรวิไล แจ่มมณี

นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง
สานักสื่อสารองค์กร
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น
สานักประธานกรรมการและการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน

กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ขอขอบคุ ณ กรรมการ กสทช. ทุ ก ท่ าน และรองเลขาธิ ก าร รั ก ษาการแทน
เลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริ ยะศิริกุล) ที่ไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา พั ชรสุธ าพิมลลั กษณ พระบรมราชินี
ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา
๒. เมื่อวัน จันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ได้ออก
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะเปิดรับให้ยื่นใบสมัครระหว่างวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
ถึงวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะสรรหากรรมการ กสทช. จานวน ๗ คน ได้แก่ ด้านกิจการ
กระจายเสียงจานวน ๑ คน/ด้านกิจการโทรทัศน์ จานวน ๑ คน/ด้านกิจการโทรคมนาคม จานวน ๑ คน/
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จานวน ๑ คน/ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จานวน ๑ คน/
และด้านอื่น ๆ จานวน ๒ คน คือ ด้านกฎหมาย จานวน ๑ คน และเศรษฐศาสตร์ จานวน ๑ คน จึงขอแจ้ง
ความคืบหน้าให้กรรมการทุกท่านทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบเรื่องตามที่ประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ : รายงานผลการดาเนิน งานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วัน พุ ธ ที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จานวน ๔๙ เรื่อง ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์
มานะกิจ) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ : กสทช. พลโท ดร.
พีระพงษ์ฯ
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ)
ประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ – เดื อ นเมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ ท่ า น ได้ แ ก่
นายวิษณุ ปาณวร นายอดิเทพ ศรีรัตนไพฑูรย์ และนายสุนทร เหมทานนท์
ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช.
พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ : รท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จานวน ๔ เรื่อง ซึ่งเป็นการ
วินิจ ฉัย ข้อร้องเรียนที่ กสทช. ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. แก้ไขปัญ หา
เรื่องร้องเรียนในกรณีที่ไม่มีข้อยุ่งยากหรือที่ไม่ซับซ้อนต่อการดาเนินการแก้ไข
โดยสานักงาน กสทช. ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาต
ทราบแล้ว ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า สานักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ลาดับที่ ๒ แล้วว่า ข้อมูลเก็บไว้ไม่เกิน ๙๐ วันก็หายไปแล้ว แต่อาจจะลืมติดตาม
ผลในประเด็นที่ บริษั ทฯ แจ้งว่าจะคืนเงินให้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ ว อาจจะต้องตรวจสอบว่าผู้ ร้องเรียน
ได้รับคืนเรียบร้อยหรือไม่ เรื่องจะได้ยุติโดยสมบูรณ์

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการด าเนิ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในกิ จ การโทรคมนา คม
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : รท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการดาเนิ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิพ าทในกิจการโทรคมนาคม
ประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ทั ้ง นี ้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบีย บ กสทช.
ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิท ย์ฯ ให้ข้อ สัง เกตเช่น เดิม ว่า ในเดือ นกุม ภาพัน ธ์ยัง คงมีก รณี
ไกล่เกลี่ย ๐ ราย
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ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตระหว่างเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ : รท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานสรุป ผลการแก้ไขปัญ หาเรื่อ งร้อ งเรีย นของผู้รับ ใบอนุญ าต
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การประกอบกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ (๒) ประจ าเดือ น
กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องสรุปผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับ
ใบอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับสถิติของสานักงาน กสทช. ว่าในปีนี้ มีเรื่องการเก็บ
ค่าบริการ SMS กลับมาเป็นเรื่องร้องเรียนจานวนมากอีก ทั้งที่ ๒ ปีก่อนหน้านี้
ลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากทุกบริษัทปรับระบบเทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นจึงขอฝาก
สานักงาน กสทช. ติดตามว่า เหตุใดเรื่องการเก็บค่าบริการ SMS จึงกลับมาเป็น
ปัญหาอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานคาพิพากษาศาลปกครองกลางถึงที่สุดให้ กสทช. ชนะคดี ในคดีหมายเลขดา
ที่ ๔๗๘/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๔๙/๒๕๖๓ ระหว่าง นางสาวอนงค์
เสถียรพจน์ ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานคาพิพากษาศาลปกครองกลางถึงที่สุดให้ กสทช. ชนะคดี ในคดี
หมายเลขดาที่ ๔๗๘/๒๕๖๐ คดีห มายเลขแดงที่ ๑๙๔๙/๒๕๖๓ ระหว่า ง
นางสาวอนงค์ เสถี ย รพจน์ ผู ้ฟ ้อ งคดี กับ กสทช. ผู้ ถู กฟ้ องคดี ตามเอกสารที่
สานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า คดีนี้เป็นกรณีที่ศาลมีคาพิพากษาแล้ว และไม่มี
การอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด จึงขอฝากสานักงาน กสทช. ตรวจสอบว่าผู้ ให้บริการ
ได้ป รับ ปรุงวิธีการให้รายละเอียดแพ็ กเกจโปรโมชั่นให้ชัดเจนตามมติ กสทช.
แล้วหรือไม่ หากดาเนินการเรียบร้อยก็ถือว่ายุติโดยสมบูรณ์

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานสรุป ผลการตรวจสอบและดาเนิน คดีกับผู้ก ระทาความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น์ ประจาเดือนมีน าคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ : คส.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามพระราชบั ญ ญั ติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญ ญั ติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และให้สานัก งาน กสทช. เร่ง ดาเนิน การตามกฎหมายกับ ผู้ก ระทาความผิด
โดยเคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานการเงินของสานักงาน กสทช. สาหรับไตรมาสที่ ๑ สิ้น สุดวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ : ลย.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานการเงินของส านั กงาน กสทช. ส าหรับ ไตรมาสที่ ๑ สิ้ นสุ ดวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
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๑. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องรายงานการเงินของสานักงาน กสทช. ว่า
หากตัดรายการรายรับรายจ่ายเฉพาะกิจออกไป ข้อมูล ก็น่าจะคล้ายๆ เดิม
แต่มีค่าใช้จ่ายสาคัญคือด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ลดลงคือค่าใช้สอย
และค่าเสื่อมราคา อาจจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ หรือเกิดจากการปรับปรุงระเบียบค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร
ส่วนเอกสารงบการเงินหน้า ๓๒ มีข้อสังเกตเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตไตรมาสแรกของ
ปีก่อนมีจานวน ๔.๙ ล้านบาท ปีนี้ลดลงเหลือเพียง ๒.๙ แสนบาท จริงๆ เป็นเรื่องที่ดี
แต่อาจจะต้องตรวจสอบว่าตัวเลขที่ลดลงอย่างมากนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากตารางเขียนไว้ว่าค่าใช้จ่ายจาก
การดาเนินงาน แต่ในค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมีค่าใช้จ่ายร้อยละ ๗๒.๑๙
ซึ่งเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายเงิน น าส่ งคลั ง เพราะฉะนั้ น ก็ ท าให้ ตั ว เลขในไตรมาสที่ ๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สานักงาน กสทช. มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานถึง
10,504.37 ล้านบาท หากคนไม่รู้หรือไม่อ่านละเอียดก็จะบอกสานักงาน กสทช.
ทาไมใช้เงินมาก เพราะมีรายการนี้ใส่ไว้ในรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนามา
เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๓ ซึ่งไม่มีเงินนาส่งคลัง ก็ทาให้ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบปี
๒๕๖๓ จานวน 1,864.84 ล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๔ จำนวน 10,504.37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็ นต์ ตรงนี้จะทาอย่างไร จะแยกออกมาได้หรือไม่
เพื่อให้เห็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจริงๆ ไม่รวมถึงเงินที่นาส่งคลังหรือเงินที่
นาไปสมทบกองทุนต่างๆ เพื่อจะได้เห็นรายจ่ายจริงๆ ของสานักงาน กสทช.

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่น ความถี่ภ ายหลังคณะกรรมการมีมติ
ให้ เปลี่ ยนแปลงการใช้ งานคลื่ น ความถี่ เปลี่ย นแปลงที่ ตั้ งสายอากาศ หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล จานวน ๒ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการ
มีม ติใ ห้เ ปลี ่ย นแปลงการใช้ง านคลื ่น ความถี่ เปลี ่ย นแปลงที่ตั้ง สายอากาศ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล จานวน ๒ สถานี ได้แก่ บริษัท วิเศษศรี ๒๕๕๕ จากัด
สถานี วิท ยุ กระจายเสี ย ง แอทระยองเรดิโอ ความถี่ ๙๙.๒๕ MHz รหั ส สถานี
๐๑๕๒๐๓๕๔ จังหวัดระยอง โดยเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศจาก ๕๑ เมตร
เป็น ๖๐ เมตร และห้างหุ้นส่วนจากัด ลูกทุ่งภูธร สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งภูธร
ความถี่ ๙๘.๕๐ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๗๑๕ จังหวัดลพบุรี โดยเปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขที่ ๑๗/๑๑ หมู่ที่ ๑
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ถนนคชนีย์ ตาบลชัยนารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นบ้านเลขที่ ๙๒/๑
หมู่ที่ ๒ ตาบลนิคมลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ให้สานักงาน
กสทช. ดาเนิ น การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๙ : รายงานผลการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงของสายอากาศของ
บริษัท ท๊อปเติ้ล 2556 จากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง คนนิคมพัฒนา ความถี่
๘๘.๒๕ MHz ตามแนวทางการพิจ ารณาคาร้อ งขอเปลี่ย นแปลงความสูง
ของสายอากาศ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๒ : ปส.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงของสายอากาศ
ของบริษัท ท๊อปเติ้ล 2556 จากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง คนนิคมพัฒนา ความถี่
๘๘.๒๕ MHz ตามแนวทางการพิ จ ารณาค าร้อ งขอเปลี่ ย นแปลงความสู งของ
สายอากาศ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม
๒๕๖๒ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๔ : ปส.
มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์การกากับ ดูแลการทดลองประกอบ
กิจ การวิทยุ กระจายเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
สาหรับผู้ทดลองประกอบกิจการที่ได้อนุญาต ๑ นิติบุคคล ๑ สถานี ระหว่าง
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๙๕
สถานี ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
จานวน ๑๔๓ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จานวน ๓๑ สถานี
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน
จานวน ๒๑ สถานี
๒. รับทราบการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยงตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สาหรับผู้ทดลองประกอบ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้นจานวน ๗๐ นิติบุคคล ๑๓๔ สถานี
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กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมี
การประเมิ น ผลและทบทวนนโยบายเรื่ อ งการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะสาหรับกิจการ
ประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็น
การเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรร
คลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่ อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด ทั้งนี้ ล่าสุดได้มี คาพิพากษา
ศาลปกครองสูง สุด คดีห มายเลขแดงที่ อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจ ฉัย ว่า ข้อ ๗
ของประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์ก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญั ติฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้
ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเร็วที่สุด
อีก ทั้ง หากในครั้ ง นี้ใ ห้ต่อ อายุก ารประกอบกิจ การเป็น เวลาถึง ๑ ปี
ก็มีป ระเด็น ด้วยว่าจะทาให้เกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กาหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อนามาจัดสรรใหม่หรือไม่ ซึ่งยิ่งเป็นเรื่องที่
ไม่สมควรจะปล่อยให้เกิดขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : การแก้ไ ขปรับ ปรุง แบบสัญ ญาให้บ ริก ารโทรคมนาคมประเภทรายเดือ น
(Post Pay) และแบบสัญญาให้ บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน (Pre Pay)
ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด ตามมติที่ประชุม
กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ : มท.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบผลการแก้ ไขปรั บ ปรุ ง แบบสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมประเภท
รายเดือน (Post Pay) และแบบสัญ ญาให้ บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน
(Pre Pay) ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่
สานักงาน กสทช. เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สานักงาน กสทช. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ :
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสานักงาน กสทช. ยย.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของสานักงาน กสทช. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – เดือนเมษายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่าย
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : รายงานการมอบอ านาจช่ ว งให้ ด าเนิ น คดี ต่ อ ศาลปกครองให้ ด้ า นกิ จ การ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๔ : มท.
มติที่ประชุม

รับ ทราบรายงานผลการมอบอ านาจช่ ว งให้ ด าเนิ น คดี ต่ อศาลปกครองในด้ าน
กิจการโทรคมนาคมแทน กสทช. ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จานวน ๒ คดี
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ : วท.
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่
สานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ : ผลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขดาที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๙ หมายเลข
แดงที่ อ.๑๐๗/๒๕๖๔ ระหว่า งมูล นิธิสื่อ โลกพุท ธธรรมพระโสณะ-อุต ตระ
(ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.
มติที่ประชุม

รั บ ทราบผลค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด หมายเลขด าที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๙
หมายเลขแดงที่ อ.๑๐๗/๒๕๖๔ (ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ ๓๑๓๘/๒๕๕๕
หมายเลขแดงที่ ๔๐๖/๒๕๕๙) ระหว่างมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสณะ-อุตตระ
(ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
(ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเห็นพ้องด้วย
ในผลของคาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
ไม่มีสิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามเอกสารที่สานักงาน
กสทช. เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ : ผลคาพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขดาที่ ๘๖/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่
๑๙๘/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สานักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.
มติที่ประชุม

รับทราบผลคาพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขดาที่ ๘๖/๒๕๖๐ หมายเลข
แดงที่ ๑๙๘/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จากัด ผู้ฟ้องคดี
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กสท. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สานักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดี ที่ ๓ ซึ่ ง พิ พ ากษาให้ ย กฟ้ อ ง เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า ค าสั่ ง ทางปกครองที่ เตื อ น
ให้บริษัทฯ ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อัน เนื่องมาจากการโฆษณาเกินกว่าระยะเวลาที่ กฎหมาย
กาหนด โดยนับระยะเวลา ๑ ชั่วโมงตามหน้าปัดนาฬิกานั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ : ผลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขดาที่ อร. ๒๓๔/๒๕๖๑ หมายเลข
แดงที่ อร.๒/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จากัด ผู้ฟ้องคดี
กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสานักงาน กสทช.
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.
มติที่ประชุม

รับ ทราบผลคาพิพ ากษาศาลปกครองสู งสุ ด หมายเลขด าที่ อร. ๒๓๔/๒๕๖๑
หมายเลขแดงที่ อร.๒/๒๕๖๔ (ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ ๒๐๒๓/๒๕๕๘
หมายเลขแดงที่ ๑๖๕๒/๒๕๖๑) ระหว่างบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น)
จากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ
สานั กงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้ องคดีที่ ๓) ซึ่งพิพากษาให้ กลับคาพิพากษาของศาล
ปกครองกลางและยกฟ้อง เนื่องจากมติของ กสท. ในการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้บริษัทฯ ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยดาเนิน การแก้ไขหรือ
ปรับปรุงไม่ให้มีระยะเวลาการโฆษณาและบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีมติ เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตในระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ และระเบียบวาระที่ ๔.๑๘
เรื่องผลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ว่า เข้าใจว่าเป็นคดี Must Carry ซึ่งนาไป
โฆษณา และศาลพิพากษาให้ กสทช. ชนะคดี คงเป็นแนวทางที่จะต้องซักซ้อม
ความเข้ า ใจกั บ ผู้ ป ระกอบการทุ ก ส่ ว นว่ า ต่ อ ให้ นาเนื้ อ หาของ Terrestrial
ไปออกอากาศ ในส่วนของโฆษณาก็ต้องปรับให้เป็นไปตาม Platform ต่างๆ
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ : ผลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขดาที่ อร.๒๓๒/๒๕๖๑ หมายเลข
แดงที่ อร.๑๗/๒๕๖๔ ระหว่างบริษั ท ทรู วิชั่น ส์ กรุ๊ป จากัด ผู้ฟ้ องคดี กับ
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสานักงาน กสทช.
(ผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.
มติที่ประชุม

รับทราบผลคาพิพ ากษาศาลปกครองสูง สุด หมายเลขดาที่ อร.๒๓๒/๒๕๖๑
หมายเลขแดงที่ อร.๑๗/๒๕๖๔ (ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดาที่ ๒๐๑๘/๒๕๕๘
หมายเลขดาที่ ๑๖๕๐/๒๕๖๑) ระหว่างบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด ผู้ฟ้องคดี
กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และสานักงาน กสทช.
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งพิพากษาให้กลับคาพิพากษาของศาลปกครองกลางและยกฟ้อง
เนื่องจากมติของ กสท. ในการประชุม ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ให้บริษัทฯ ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยดาเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ให้มีระยะเวลาการโฆษณา
และบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
มีมติ เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตในระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ และระเบียบวาระที่ ๔.๑๘
เรื่องผลคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ว่า เข้าใจว่าเป็นคดี Must Carry ซึ่งนาไป
โฆษณา และศาลพิพากษาให้ กสทช. ชนะคดี คงเป็นแนวทางที่จะต้องซักซ้อม
ความเข้ า ใจกั บ ผู้ ป ระกอบการทุ ก ส่ ว นว่ า ต่ อ ให้ นาเนื้ อ หาของ Terrestrial
ไปออกอากาศ ในส่วนของโฆษณาก็ต้องปรับให้เป็นไปตาม Platform ต่างๆ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๖๔ : ปส.
มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การก ากั บดู แลการทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๘๒ สถานี ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๗๐ สถานี
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จานวน ๑๑ สถานี
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน
จานวน ๑ สถานี

หมายเหตุ

กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นที่เคยแสดงไว้มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการ
ประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะสาหรับกิจการประเภทบริการทาง
ธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้อง
ทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่าง
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ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ อ งค์ก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียง
ต้องคานึงถึงการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูล
คลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่ง
แก้ไขเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
อีก ทั้ง หากในครั้ง นี้ใ ห้ต่อ อายุก ารประกอบกิจ การเป็น เวลาถึง ๑ ปี
ก็มีประเด็น ด้วยว่าจะทาให้เกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กาหนดให้มีการเรียกคืน
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อนามาจัดสรรใหม่หรือไม่ ซึ่งยิ่งเป็นเรื่องที่
ไม่สมควรจะปล่อยให้เกิดขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เรื่ อ งที่ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : พิ จ ารณาต่ ออายุก ารทดลองประกอบกิจ การของผู้ ท ดลองประกอบกิจ การ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๒ ราย ๒ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ มัติให้ต่ออายุ ใ บอนุญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสีย งของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๒ ราย ๒ สถานี
โดยให้ มี ร ะยะเวลาการทดลองประกอบกิ จ การ ๖ เดื อ นนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
ใบอนุญาตสิ้นสุด เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการกระทาที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้
๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจากัด สไมล์ ออน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสี ยง สไมล์ออน
เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๒๗๘ ความถี่ ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี
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๑.๒ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด กฤษณะอู่ เงิน อู่ ท อง 94 สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น ไทย กฤษณะเรดิ โอ รหั ส สถานี ๐๔๕๒๐๐๔๖
ความถี่ ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดหนองบัวลาภู
๒. เห็นชอบกาหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยการออกคาสั่งตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตักเตือนให้ทั้ง ๒ ราย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกาหนด
๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็นทีเ่ คยแสดงไว้มาตลอดว่า
จ าเป็ น จะต้ อ งมี ก ารประเมิ นผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะสาหรับ
กิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่งเดินหน้าสู่
การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และในกรณีที่มีการ
ดาเนินการขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช่นทั้งสองรายนี้ก็ควรจะมี
มาตรการที่เข้มงวด
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มี คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญั ติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลา
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สิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีก ารเรียกคืน คลื่น ความถี่ในกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
เพื่อนามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู้
ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๒ ราย ๒ สถานี
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ กระจายเสี ยงของผู้ ท ดลองประกอบกิ จการ ประเภทกิจการทางธุรกิ จ
เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
และที่ประชุม กสทช. มีมติให้ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสาคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการกากับดูแล
กลุ่ ม ผู้ ท ดลองวิ ท ยุ จึ ง เห็ น ควรให้ กากั บ ดู แ ลด้ ว ยความเฉี ย บขาด ไม่ ต่ อ
ใบอนุญาตให้อีก
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบัน ทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุ
วิทยุทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและกรณีเห็ นชอบให้
ต่ออายุวิทยุทดลองประกอบกิจการโดยปรากฏว่ากระทาผิดเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสี ยงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

14
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัด
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : พิ จ ารณาต่ ออายุก ารทดลองประกอบกิจ การของผู้ ท ดลองประกอบกิจ การ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๕ ราย ๕ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ มัติให้ต่ออายุ ใ บอนุญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสีย งของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๕ ราย ๕ สถานี
โดยให้ มี ร ะยะเวลาการอนุ ญ าต ๖ เดื อ นนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ใบอนุ ญ าตสิ้ น สุ ด
เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศขัด ต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้
๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงงาม มีเดีย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง แสงงาม
เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๐๖๓ ความถี่ ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดน่าน
๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจากัด มงคลธนาภรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ฮอตเรดิโอ
รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๘๓ ความถี่ ๙๐.๕๐ MHz จังหวัดชัยภูมิ
๑.๓ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจากั ด สี่ เ ผ่ า เรดิ โ อ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง คนสี่ เ ผ่ า
รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๒๑๙ ความถี่ ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ
๑.๔ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด มิต รเมือ งลุ ง 99 มีเ ดีย สถานีวิท ยุก ระจายเสีย ง
มิตรเมืองลุง รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๒๓๒ ความถี่ ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดพัทลุง
๑.๕ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์ชัยชาญ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนต้นน้าเรดิโอ
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๓๖๗ ความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดจันทบุรี
๒. เห็นชอบกาหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยการออกคาสั่งตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตักเตือนให้ทั้ง ๕ รายปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกาหนด
๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
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๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีก ารจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาต
ให้ มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และใน
กรณีที่มีการดาเนินการขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช่นทั้งห้าราย
นี้ก็ควรจะมีมาตรการที่เข้มงวด
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีก ารเรีย กคืนคลื่น ความถี่ในกิจ การวิทยุกระจายเสีย ง
เพื่อนามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จานวน ๕ ราย ๕ สถานี
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ กระจายเสี ยงของผู้ ท ดลองประกอบกิ จการ ประเภทกิจการทางธุรกิ จ
เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
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และที่ประชุม กสทช. มีมติให้ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกั บผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการกากับ
ดูแลกลุ่ มผู้ ทดลองวิทยุ จึงเห็ นควรให้ กากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อ
ใบอนุญาตให้อีก
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบัน ทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ ออายุ
วิทยุทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและกรณีเห็นชอบให้
ต่ออายุวิทยุทดลองประกอบกิจการโดยปรากฏว่ากระทาผิดเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัด
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การพิ จ ารณาต่ อ อายุ ก ารทดลองประกอบกิ จ การของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด
นาวังหิน เรดิโอ จานวน ๒ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
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๑. อนุ มัติให้ต่ออายุ ใ บอนุญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสีย งของ
ห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด นาวั งหิ น เรดิ โอ จ านวน ๒ สถานี โดยให้ มี ระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด ทั้งนี้ ใน
รอบการพิจารณาถัดไปให้นาประวัติการกระทาผิดซ้ามากาหนดอายุใบอนุญาต
ให้มรี ะยะเวลาเพียง ๖ เดือน เว้นแต่กรณีที่ปรากฏประวัติการกระทาผิดซ้า
อีกให้สานักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงและนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิ จ ารณาและก าหนดมาตรการบั งคั บ ทางปกครองในล าดั บ ที่ สู งขึ้ น ต่ อ ไป
เนื่องจากปรากฏประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่อง
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการกระทาที่เป็น การเอาเปรียบผู้บริโภคเกินกว่า
๑ ครั้ง ดังนี้
๑.๑ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง ลูกทุ่งมหาชน รหั สสถานี ๐๑๕๒๐๐๙๓ ความถี่
๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดชลบุรี
๑.๒ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง นาวั งหิ น เรดิ โอ รหั ส สถานี ๐๑๕๔๐๐๓๕
ความถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz จังหวัดชลบุรี
๒. เห็นชอบกาหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช.
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การก ากั บดู แลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยการออกคาสั่งตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ห้างหุ้นส่วนจากัด นาวังหิน เรดิโอ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกาหนด
๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาต
ให้ มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และใน
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กรณีที่มีการดาเนินการขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช่นรายนี้
ก็ควรจะมีมาตรการที่เข้มงวด
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีก ารเรีย กคืนคลื่น ความถี่ในกิจ การวิ ทยุกระจายเสีย ง
เพื่อนามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนจากัด นาวังหิน เรดิโอ จานวน ๒ สถานี
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ กระจายเสี ยงของผู้ ท ดลองประกอบกิ จการ ประเภทกิจการทางธุรกิ จ
เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
และที่ประชุม กสทช. มีมติให้ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีลั กษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการกากับ
ดูแลกลุ่ มผู้ ทดลองวิทยุ จึงเห็ นควรให้ กากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อ
ใบอนุญาตให้อีก
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบัน ทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุ
วิทยุทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและกรณีเห็นชอบให้
ต่ออายุวิทยุทดลองประกอบกิจการโดยปรากฏว่ากระทาผิดเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
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กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัดที่
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : การพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จานวน ๓ สถานี) : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสี ย งและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ ญ าตให้ ส ถานี วิท ยุกระจายเสี ยงที่ ได้รั บ อนุ ญ าตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงข้อมูลและกาหนดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (เพิ่มเติม) จานวน ๒ สถานี ดังนี้
๑.๑ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ประสพ ๒๐๑๓ มี เดี ย รหั ส สถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขที่
๑๕/๒ หมู่ที่ ๑ ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็น
โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓๖๑ ตาบลเชื้อเพลิง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจากัด เสียง สมิหลา รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๒๑ เปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ จากสถานีโทรคมนาคม บมจ. ทีโอที
เขาคอหงส์ – คอหงส์ ต าบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จัง หวัด สงขลา
เป็น โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๔๒๐๐ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๒ ตาบลคลองแห
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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๒. ไม่อนุญาตให้มูลนิธิเพื่อคุณธรรม รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๖๖ เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากบ้านเลขที่ ๓๗๖ ถนนประชาร่วมใจ
แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นโฉนดที่ดินเลขที่
๑๔๖๔๖ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนแปลง
ความถี่ จากความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz เป็นความถี่ ๙๓.๗๕ MHz เนื่องจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งใหม่มีระยะห่างกันเกินกว่า ๑๐ กิโลเมตรทางอากาศ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และการเปลี่ยนแปลงความถี่อาจก่อให้เกิดการ
รบกวนในลักษณะ Co-channel
๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้ องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาต
ให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และไม่ควร
ที่จะอนุญ าตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สาระส าคัญอย่างที่ตั้งเครื่องส่ งและที่ตั้ง
สายอากาศ ดังในกรณีของสองรายแรก
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
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ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการทดลองประกอบกิ จการเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีก ารเรีย กคืนคลื่น ความถี่ในกิจ การวิทยุกระจายเสีย ง
เพื่อนามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
(จานวน ๓ สถานี)
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการทางธุรกิจ กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และ
ที่ตั้งสายอากาศ อันเป็นสาระสาคัญในการประกอบกิจการและการอนุญาต
อาจก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบันทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาต และกรณีเห็นชอบให้ต่ออายุ
วิท ยุ ท ดลองประกอบกิ จ การโดยปรากฏว่ า กระท าผิ ด เงื่ อ นไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญั ติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
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ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัดที่
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การพิ จ ารณาค าร้ อ งขอเปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง สถานี ที่ ตั้ ง เครื่ อ งส่ ง และที่ ตั้ ง
สายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (จานวน ๓ สถานี) : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ ตามเอกสารที่ส านัก งาน กสทช. เสนอ
โดยอนุ ญ าตให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ กระจายเสี ยงเปลี่ ยนแปลงที่ ตั้งสถานี ที่ตั้ งเครื่องส่ ง และที่ตั้ งสายอากาศ
จานวน ๓ สถานี ดังนี้
๑. สถานีว ิท ยุก ระจายเสีย ง Kiss FM บริษ ัท เอพลัส สุร าษฎร์ธ านี จากัด
รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๑๔๓
๒. สถานี วิทยุ กระจายเสียง ลู กทุ่ง วี.ไอ.พี ห้ างหุ้ นส่ วนจากัด วิทยุภูไทบันเทิ ง
รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๑
๓. สถานีวิท ยุก ระจายเสีย ง Energy fm. ห้างหุ้นส่ว นจากัด วิท ยุภูไทบัน เทิง
รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๓
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาต
ให้มกี ารต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และไม่ควร
ที่จะอนุญาตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สาระสาคัญอย่างที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้ง
สายอากาศ ดังทั้งสามรายของระเบียบวาระนี้
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญ ญั ติอ งค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
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ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี
ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จานวน ๓ สถานี)
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการทางธุรกิจ กรณีขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และ
ที่ตั้งสายอากาศ อันเป็นสาระสาคัญในการประกอบกิจการและการอนุญาต
อาจก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบันทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาต และกรณีเห็ นชอบให้ต่ออายุ
วิท ยุ ท ดลองประกอบกิ จ การโดยปรากฏว่ า กระท าผิ ด เงื่ อ นไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัด
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : การพิ จารณาค าร้ องขอเปลี่ ยนแปลงความถี่ ของห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด พี โอ เอ็ น
โฆษณา สถานีวิท ยุกระจายเสีย ง พีโ อเอ็น เรดิโ อ ความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz
(รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๖๑) : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช. ด้ านกิ จการ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ ตามเอกสารที่ส านัก งาน กสทช. เสนอ
โดยอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจากัด พี โอ เอ็น โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง
พีโอเอ็น เรดิโอ ความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๖๑ เปลี่ยนแปลง
ความถี่จาก ๑๐๖.๕๐ MHz เป็น ๑๐๕.๗๕ MHz และกาหนดเงื่อนไขแนบท้าย
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (เพิ่มเติม) สาหรับสถานีที่มี
การปรับปรุงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีก ารประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาต
ให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่ าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญ ญั ติอ งค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด อีกทั้งสาหรับกรณีนี้เป็นการขอเปลี่ยนแปลง
ความถี่ การอนุญาตหรือการจัดสรรจึงควรดาเนินการด้วยวิธีการประมูล

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของ
ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด พี โอ เอ็น โฆษณา สถานีวิท ยุก ระจายเสีย ง พีโ อเอ็น
เรดิโอ ความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz (รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๖๑)
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๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคาร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการทางธุรกิจ กรณีขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ อันเป็นสาระสาคัญ
ในการประกอบกิจการและการอนุญ าตอาจเข้าข่ายว่าเป็นการจัดสรรคลื่ น
อีกทั้งขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดทาแผนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบันทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและกรณีเห็นชอบให้ต่ออายุ
วิท ยุ ท ดลองประกอบกิ จ การโดยปรากฏว่ า กระท าผิ ด เงื่ อ นไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรีย มความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุ ญ าตตามประเภทที่ พระราชบัญญั ติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืน คลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิส าหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ นาไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้
บังคับยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ
กระจายเสียงแล้ว ยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็น สมควรแก่เวลาที่ กสทช.
ต้องกาหนดแผนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตใน
กิจการกระจายเสี ยงตามประเภทที่ กฎหมายกาหนดไว้เพื่ อแสดงให้ เห็ นว่า
กสทช. ชุด แรกนี้เ ร่ง รัด ที่จ ะปฏิบัติห น้า ที่ใ ห้เ ป็น ไปตามเจตนารมณ์ข อง
กฎหมายแล้วทุกประการ
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ VIP TV: ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท กานต์มณี
มาร์เก็ตติ้ง จากัด ช่อ งรายการ VIP TV โดยกาหนดให้มีอ ายุใ บอนุญ าต ๕ ปี
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
ช่องรายการ VIP TV

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : การขอยกเลิ ก การทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของผู้ ท ดลอง
ประกอบกิจการ จานวน ๒ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔) : ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการขอยกเลิก ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้น ส่ว นจากัด สยามธุรกิจบรอดคาสติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสีย ง
สามสาวบิวตี้ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๕๕ ความถี่ ๘๙.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น
ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ สิ ทธิ ในการยื่ นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการได้สิ้นสุดลงแล้ว และผู้ทดลองประกอบกิจการมีความ
ประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง
๒. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง
และเพิก ถอนใบอนุญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย งของ
ห้างหุ้น ส่ว นจากัด ท่านขุน เรดิโ อ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งตักสิล า
รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๒๒ ความถี่ ๙๙.๗๕ MHz จังหวัดมหาสารคาม ตามข้อ
๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ สิ ทธิ ในการยื่ นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแล
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การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบ
กิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง
๓. เห็ น ชอบให้ เพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ท า ใช้ เครื่องวิท ยุคมนาคมซึ่งใช้ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิท ยุ ค มนาคมของสถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งตามข้ อ ๑. และข้ อ ๒. เพื่ อ ให้
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุ ดสิทธิในการเป็นผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง
๔. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒.
ดาเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และทาลาย
หรือจาหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ
ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง หากฝ่าฝืน
ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๕. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ดาเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ
การทาลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจาหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิท ยุ
คมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ของสถานี วิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒. หากพบการกระทาความผิด
ให้ ด าเนิ นการตามกฎหมายต่ อ ไป และให้ ส านั ก งาน กสทช. ส่ ว นภู มิ ภ าค
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและ
การทาลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ มายัง
สานักกากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) และ
สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ขส.) เพื่อทราบ
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จานวน ๒ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : การขอยกเลิ ก การทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งของผู้ ท ดลอง
ประกอบกิจการ จานวน ๑๑ ราย ๑๕ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
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๑. รับทราบการขอยกเลิก ใบอนุญ าตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้น ส่ว นจากัด คนรัก ษ์บ าง สถานีวิท ยุก ระจายเสีย งคนรัก ษ์บ าง
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๔๑๙ ความถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดนนทบุรี ตามข้อ ๑๑
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิ ในการทดลองประกอบกิจการ
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากระยะเวลาทดลอง
ประกอบกิจการได้สิ้นสุดลงแล้ว และผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง
๒. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง
และเพิ กถอนใบอนุ ญาตทดลองประกอบกิ จการวิทยุกระจายเสี ยง จานวน ๑๔
สถานี ตามข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์การอนุญ าต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่น
คาขอทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้ น สุ ด ลงตั้ งแต่ วั น ที่ กสทช. มี ม ติ
เนื่ อ งจากผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การมี ค วามประสงค์ จ ะยกเลิ ก การทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง ดังนี้
๑) บริษัท 168 ฟีโร พลัส จากัด จานวน ๓ สถานี ได้แก่ ๑) สถานีวิทยุกระจายเสียง
TSA Radio รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๓๓๓ ความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัด
สมุทรปราการ ๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง ทีแอนด์เอเรดิโอ รหัสสถานี
๐๒๕๒๐๓๔๘ ความถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสมุทรปราการ และ ๓) สถานี
วิทยุกระจายเสียงเพาเวอร์ รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๔๖๔ ความถี่ ๙๒.๗๕ MHz
จังหวัดสมุทรสาคร
๒) บริษัท 168 ฟีโ ร เรดิโ อ จากัด สถานีวิท ยุก ระจายเสีย งเวิร์ค เรดิโ อ
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๐๔๑ ความถี่ ๙๘.๒๕ MHz กรุงเทพมหานคร
๓) บริษ ัท แม็ก ซ์ เรดิโ อ มีเ ดีย จ ากัด สถานีว ิท ยุก ระจายเสีย ง STAR
RADIO รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๒๔ ความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี
๔) ห้า งหุ ้น ส่ว นจากัด มีน า 99 สถานีว ิท ยุก ระจายเสีย งคนชอบเพลง
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๐๒ ความถี่ ๙๙.๒๕ MHz จังหวัดปทุมธานี
๕) ห้า งหุ ้น ส่ว นจ ากัด ลาภิศ วิน สถานีว ิท ยุก ระจายเสีย งคลื ่น แห่ง รัก
รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๒๗ ความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดพิษณุโลก
๖) ห้า งหุ ้น ส่ว นจากัด เอส.ทีม กรุ๊ป สถานีวิท ยุก ระจายเสีย งเอส.เรดิโ อ
รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๔๙ ความถี่ ๙๐.๕๐ MHz จังหวัดเลย
๗) องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลละงู สถานีวิทยุก ระจายเสียงคนอาเภอละงู
รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๓๑ ความถี่ ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสตูล
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๘) บริษัท มิว สิค รูม ออน เรดิโ อ 2004 จากัด สถานีวิท ยุก ระจายเสีย ง
RELAX RADIO รหั ส สถานี ๐๘๕๒๐๐๐๕ ความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙) ห้างหุ้ นส่วนจ ากัด โปรเวฟ ออฟ เอเชีย สถานีวิทยุกระจายเสี ยงคนท่าข้าม
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๗๘๘ ความถี่ ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดสิงห์บุรี
๑๐) บริ ษั ท เจริ ญ เคเบิ้ ล ที วี จ ากั ด จ านวน ๓ สถานี ได้ แ ก่ ๑) สถานี
วิทยุกระจายเสียงโอเค เรดิโอ ภูเก็ต รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๒๕ ความถี่
๙๖.๐๐ MHz จังหวัดภูเก็ต ๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจั ก ร มายเฮ้ า ส์ รหั ส สถานี ๐๒๕๒๑๑๓๙ ความถี่
๙๖.๒๕ MHz จังหวัดราชบุรี และ ๓) สถานีวิทยุกระจายเสียงพลัส เรดิโอ
รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๕๐ ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz จังหวัดภูเก็ต
๓. เห็ น ชอบให้ เพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ท า ใช้ เครื่องวิท ยุคมนาคมซึ่งใช้ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิท ยุ ค มนาคมของสถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งตามข้ อ ๑. และข้ อ ๒. เพื่ อ ให้
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการเป็นผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง
๔. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒.
ดาเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และทาลาย
หรือจาหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ
ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง หากฝ่าฝืน
ให้สานักงาน กสทช. ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๕. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ดาเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ
การท าลายเครื่อ งส่ งวิท ยุ คมนาคม หรือการจาหน่ าย จ่ าย โอนเครื่องวิท ยุ
คมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิใ นการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ของสถานี วิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒. หากพบการกระทาความผิด
ให้ ด าเนิ นการตามกฎหมายต่ อ ไป และให้ ส านั ก งาน กสทช. ส่ ว นภู มิ ภ าค
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและ
การทาลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ มายัง
สานักกากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) และ
สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ขส.) เพื่อทราบ
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หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จานวน ๑๑ ราย ๑๕ สถานี

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : กรณี บ ริ ษั ท จี เ อ็ ม เอ็ ม แชนแนล จ ากั ด ช่ อ งรายการ GMM 25 โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM 25 ระงับการกระทาที่เป็ นการเอาเปรียบ
ผู้ บ ริ โภคในกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การโทรทั ศ น์ โดยยุ ติ ก ารออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา ซี -เทรีย) เลขสารบบอาหาร
๗๔-๑-๐๗๔๕๕-๕-๐๕๔๕ หรือผลิตภัณ ฑ์อื่นใดที่มีข้ อความหรือเนื้อหาสาระ
ในลัก ษณะเป็น การจูง ใจให้ผู้บ ริโ ภคเลือ กใช้บ ริก ารหรือ สิ น ค้าโดยหลอกลวง
หรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิด ในสาระสาคัญเกี่ยวกับ บริการหรือสิน ค้านั้น
หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรื อ เกิ น ความจริ ง โดยทั น ที ที่ ได้ รั บ หนั งสื อ แจ้ ง ค าสั่ ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ทั้งนี้ หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด ช่องรายการ GMM 25 ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด ช่องรายการ
GMM 25 โฆษณาผลิตภั ณ ฑ์ สุ ขภาพที่ เข้าข่ายการกระท าที่เป็น การเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : กรณี กองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๕ ขอนแก่น คลื่นความถี่ AM
๑๐๔๔ kHz จังหวัดขอนแก่น มีการโฆษณาผลิตภัณ ฑ์สุขภาพที่อาจเข้าข่าย
การกระทาที่เป็น การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.
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มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานัก งาน กสทช. มีคาสั่ง เตือ นทางปกครองให้ก องทัพ บก
สถานีวิทยุกระจายเสียง กวส.๕ ขอนแก่น คลื่นความถี่ AM ๑๐๔๔ kHz จังหวัด
ขอนแก่น ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา ๑) ผลิตภัณฑ์
เวชภัณฑ์ ยาตราศรเทพ สูตร ๑๒ ราศี และ ๒) ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ไอซ์เบิร์ก
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไดก้า และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสไอเดียร์ หรือผลิตภัณฑ์
อื่นใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสิ นค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้ เกิดความเข้าใจผิ ดในสาระส าคัญเกี่ยวกั บ
บริก ารหรือ สิน ค้า นั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็ นความจริงหรือเกินความจริ ง โดยทันทีที่ได้รับหนังสื อ แจ้งคาสั่ ง
ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญ ญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ งนี้ หากกองทั พ บก สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง กวส.๕
ขอนแก่น คลื่นความถี่ AM ๑๐๔๔ kHz จังหวัดขอนแก่น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว กสทช. จะใช้ อ านาจก าหนดค่ า ปรั บ ทางปกครองเป็ น เงิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติ รับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง กรณี กองทั พ บก สถานี วิท ยุก ระจายเสี ย ง กวส.๕
ขอนแก่น คลื่นความถี่ AM ๑๐๔๔ kHz จังหวัดขอนแก่น มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่อาจเข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : กรณีห้า งหุ้น ส่วนจากัด เทพอัก ษรกรุ๊ป สถานีวิท ยุก ระจายเสีย ง คนรัก ถิ่น
เสียงจากยโสธร คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดยโสธร โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
เทพอักษรกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่น เสียงจากยโสธร คลื่นความถี่
๘๙.๐๐ MHz จังหวัดยโสธร ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
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โฆษณาผลิ ตภัณฑ์ น้ าผลไม้อิน ทรา พบการอนุ ญาตในชื่อ สารสกัดของเหลวจาก
พฤกษชาติ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) (เครื่องหมายการค้า อินทรา) เลขสารบบอาหาร
๑๐-๓-๐๑๗๔๕-๑-๐๐๐๑ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรตราพญาทิ พ ย์
สมุนไพรชงดื่ม ๒๙ ชนิด พบการอนุญาตในชื่อ เครื่องดื่มสมุนไพรรวมชนิดแห้ง
ตราพญาทิพย์ เลขสารบบอาหาร ๔๐-๒-๐๑๘๕๘-๒-๐๐๒๙ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด
ที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอัน ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ แจ้งคาสั่ ง
ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทา
ที่เป็น การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด เทพอักษรกรุ๊ป
สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่น เสียงจากยโสธร คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz
จังหวัดยโสธร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจกาหนด
ค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติ รับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่ อง กรณี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด เทพอั ก ษรกรุ๊ ป สถานี
วิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่ นเสียง จากยโสธร คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัด
ยโสธร โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ เข้ า ข่ า ยการกระท าที่ เป็ น การเอาเปรี ย บ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : กรณีห้า งหุ้น ส่วนจากัด ทุ่งเศรษฐีแ อ็ด เวอร์ไ ทซิ่ง สถานีวิทยุกระจายเสีย ง
ทุ่งเศรษฐี คลื่นความถี่ ๙๐.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
ทุ่งเศรษฐีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง สถานีวิทยุกระจายเสีย ง ทุ่ง เศรษฐี คลื่น ความถี่
๙๐.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรื อการโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์ คลอโรฟิ ล ล์ บี เอ็น เอ็น หรือการโฆษณาอื่นใดที่ มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรื อ สิ น ค้ าโดยหลอกลวงหรื อ กระท าให้ เกิ ด ความเข้ าใจผิ ด ในสาระส าคั ญ
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เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ
สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง
การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด
ทุ่ งเศรษฐี แ อ็ ด เวอร์ไทซิ่ ง สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง ทุ่ งเศรษฐี คลื่ น ความถี่
๙๐.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช.
จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. มอบหมายสานักงาน กสทช. (บส.) ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง กรณีการออกอากาศ
การโฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์ คลอโรฟิลล์บีเอ็นเอ็น ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนดหรือไม่ อย่างไร และพิจารณาดาเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง กรณี ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด ทุ่ งเศรษฐี แอ็ ดเวอร์ไทซิ่ ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง ทุ่งเศรษฐี คลื่นความถี่ ๙๐.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ
โฆษณาผลิตภัณ ฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : กรณี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจากั ด พิ ศ รา 2012 สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ชุ ม ชน
หมากเลื่อมพัฒนา คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
พิศรา 2012 สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนหมากเลื่อมพัฒนา คลื่นความถี่
๙๒.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีว่า เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๓๖๕๔-๑-๐๔๙๗
ซึ่งเป็นการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีคาสั่งหรือคาวินิจฉัย
ว่าเป็นการดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่ง
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
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ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา
๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด พิศรา 2012 สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนหมากเลื่อมพัฒนา คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ฝ่า ฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครอง
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
พิศรา 2012 สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนหมากเลื่อมพัฒ นา คลื่นความถี่
๙๒.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณา ๑) ผลิตภัณฑ์แคปซูลโอวัน (สืบค้นไม่พบเลข อย.) ๒) ผลิตภัณฑ์
แคปซูลสมุนไพรจี ทู (สืบค้นไม่พบเลข อย.) และ ๓) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
แอมมารินไฟเบอร์ (สืบค้นไม่พบเลข อย.) หรือผลิตภัณฑ์ อื่นใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า
โดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับ บริการ
หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูล
อั น ไม่ เป็ น ความจริงหรือ เกิ น ความจริ ง โดยทั น ที ที่ ได้ รับ หนั งสื อ แจ้ งค าสั่ ง
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทา
ที่เป็น การเอาเปรีย บผู้บ ริโ ภคในกิจ การกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศ น์
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด พิศรา 2012
สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนหมากเลื่อมพัฒนา คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz
จังหวัดขอนแก่น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจ
กาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติ รับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่ อง กรณี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด พิ ศ รา 2012 สถานี
วิทยุกระจายเสียง ชุมชนหมากเลื่อมพัฒ นา คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัด
ขอนแก่น โฆษณาผลิ ตภัณ ฑ์สุ ขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็น การเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์ เซอร์วิส สถานีวิทยุกระจายเสียง
โนนไทย คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์ เซอร์วิส สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนไทย คลื่ นความถี่
๙๙.๒๕ MHz จั งหวัด นครราชสี ม า ระงับ การกระท าที่ เป็ น การเอาเปรีย บ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสตรีนาน่า ตรา ป.๙๔ หรือการโฆษณา
อื่นใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริ โภคเลือกใช้
บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ
สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช.
เรื่อง การกระทาที่เป็น การเอาเปรียบผู้ บ ริโภคในกิ จการกระจายเสี ยงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด
นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์ เซอร์วิส สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนไทย คลื่นความถี่
๙๙.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสี มา ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบั ติ ตามคาสั่ งดังกล่ าว
กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. มอบหมายสานักงาน กสทช. (บส.) ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง กรณีการออกอากาศ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสตรีนาน่า ตรา ป.๙๔ ไปยังสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เพื่อ ตรวจสอบเกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ดังกล่า วว่า เป็น ไป
ตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ อย่างไร และพิจารณาดาเนินคดีกับ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด นรุตม์ชัย มีเดียแอนด์ เซอร์วิส
สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนไทย คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

36
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด กษิดิศประทาย สถานีวิทยุกระจายเสียง ประทายเรดิโอ
คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เข้ า ข่ า ยการกระท าที่ เ ป็ น การเอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การกระจายเสี ย ง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
กษิดิศประทาย สถานีวิทยุกระจายเสียง ประทายเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz
จั งหวัดนครราชสี ม า ระงับ การกระทาที่เป็น การเอาเปรียบผู้ บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในวิทยุ “เครื่องดื่มสมุนไพรนิวต้าโกลด์” (เครื่องดื่มสมุนไพร
สูตรต้นตารับ (ตรานิวต้าโกลด์)) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๒-๐๑๙๕๐-๒-๐๐๑๓
และ ๒) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในวิทยุ “โกชุนแม็กวัน ” (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โกชุน ) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๑๗๕๗-๑-๐๑๕๓ หรือผลิตภัณ ฑ์ อื่นใดที่มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สิ น ค้ าโดยหลอกลวงหรือ กระท าให้ เกิ ดความเข้ าใจผิ ดในสาระส าคั ญ เกี่ย วกั บ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอัน ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริ ง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ แจ้งคาสั่ ง
ตามมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทา
ที่เป็น การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้ างหุ้นส่วนจากัด กษิดิศประทาย
สถานี วิท ยุ กระจายเสี ยง ประทายเรดิโอ คลื่ นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัด
นครราชสีมา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจกาหนด
ค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่ อง กรณี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด กษิ ดิ ศ ประทาย สถานี
วิทยุกระจายเสียง ประทายเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

37
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด วงศธรมีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง วันฟ้าใหม่ VFM
เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
วงศธรมีเดีย สถานี วิทยุก ระจายเสี ยง วันฟ้ าใหม่ VFM เรดิโอ คลื่ น ความถี่
๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุ ติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณา ๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในวิทยุ “เอ็มคอฟฟี่โกลด์”
(เอ็มคอฟฟี่ โกลด์ (กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง) (ตราพีห้า)) เลขสารบบอาหาร
๑๐-๑-๐๒๐๕๐-๑-๐๐๐๗ ๒) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในวิทยุ “เต็มแม็กและเอ็ม
คอฟฟี่ โกลด์ ตราม้ าศึ กคึ กพิ โรธ” (ผลิ ตภั ณ ฑ์ เสริ มอาหาร เอ็ มดั บบลิ วแมค
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโสมผง ตังถั่งเช่าผง แอล-คาร์นิทีน สารสกัดจากหอย
นางรม) เลขสารบบอาหาร ๗๔-๑-๐๓๕๕๓-๑-๐๐๐๕) (เอ็มคอฟฟี่ โกลด์
(กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง) (ตราพีห้า)) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๒๐๕๐-๑-๐๐๐๗
๓) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในวิทยุ “จิงโกมิกซ์” (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ด
สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย (เครื่องหมายการค้า ไอโอ-ไบโลบา)) เลขสารบบอาหาร
๑๐-๓-๐๕๑๔๓-๑-๐๐๐๕ ๔) ชื่อ ผลิต ภัณ ฑ์ที่โ ฆษณาในวิท ยุ “วึลูทีน ”
(โอเอ็มแอล ลูทีน คอมเพล็กซ์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)) เลขสารบบอาหาร
๑๑-๑-๑๑๐๕๕-๑-๐๐๓๙ และ ๕) ผลิต ภัณ ฑ์ย าแคปซูล บารุง ร่า งกาย
ตราซูเป่าซัน เลขทะเบียนยา G๙๗/๕๕ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บ ริโ ภคเลือกใช้บริการหรือสิน ค้า
โดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอัน
ไม่ เ ป็ น ความจริ ง หรื อ เกิ น ความจริ ง โดยทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง คาสั่ ง
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบั ญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทั ศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ งนี้ หากห้ างหุ้ น ส่ ว นจากัด วงศธรมีเดี ย
สถานีวิทยุกระจายเสียง วันฟ้าใหม่ VFM เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz
จังหวัดนครราชสีมา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจ
กาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

38
๒. มอบหมายสานักงาน กสทช. (บส.) ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง กรณีการออกอากาศ
การโฆษณา ๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในวิทยุ “เอ็มคอฟฟี่โกลด์” (เอ็มคอฟฟี่ โกลด์
(กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผง) (ตราพีห้า)) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๒๐๕๐-๑-๐๐๐๗
๒) ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ โฆษณาในวิทยุ “เต็มแม็กและเอ็มคอฟฟี่โกลด์ ตราม้าศึกคึก
พิโรธ” (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอ็มดับบลิวแมค (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโสมผง
ตังถั่งเช่าผง แอล-คาร์นิทีน สารสกัดจากหอยนางรม) เลขสารบบอาหาร
๗๔-๑-๐๓๕๕๓-๑-๐๐๐๕) (เอ็ม คอฟฟี่ โกลด์ (กาแฟปรุง สาเร็จชนิด ผง)
(ตราพีห้า)) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๒๐๕๐-๑-๐๐๐๗ และ ๓) ผลิตภัณฑ์ยา
แคปซูล บารุงร่างกาย ตราซูเป่าซัน เลขทะเบียนยา G๙๗/๕๕ ไปยังสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อตรวจสอบเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ อย่างไร และพิจารณาดาเนินคดีกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไป
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่ อง กรณี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด วงศธรมี เ ดี ย สถานี
วิทยุกระจายเสียง วันฟ้าใหม่ VFM เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัด
นครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ดี. โคราช กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่น
Green คลื่ นความถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz จั งหวั ดนครราชสี มา โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ็ม.ดี. โคราช กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่น Green คลื่นความถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz
จั งหวัดนครราชสี มา ระงับ การกระท าที่ เป็ น การเอาเปรีย บผู้ บ ริโภคในกิ จ การ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ โดยยุต ิก ารออกอากาศรายการหรือ การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สบู่มาริลีน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็ น การจูงใจให้ ผู้ บริโภคเลื อกใช้บริการหรือสิ นค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการ
ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกิน
ความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓)
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้ บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
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การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หาก
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม.ดี. โคราช กรุ๊ป สถานี วิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่น Green
คลื่ นความถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสี มา ฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบั ติตามคาสั่ ง
ดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณี ห้างหุ้ นส่วนจากัด เอ็ม.ดี. โคราช กรุ๊ป สถานี
วิทยุกระจายเสียง คนรักถิ่น Green คลื่นความถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด เติมใจธุรกิจบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง เติมใจ เรดิโอ
คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดมหาสารคาม โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
เติมใจธุรกิจบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง เติมใจ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz
จังหวัดมหาสารคาม ระงับการกระทาที่เป็น การเอาเปรียบผู้ บ ริโภคในกิจการ
กระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ โดยยุต ิก ารออกอากาศรายการหรือ การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เคลูทีน พบการอนุญาตในชื่อ เค ลูทีน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๑๗๕๗-๕-๐๑๗๗ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า
โดยหลอกลวงหรือ กระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ แจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗
แห่ งพระราชบั ญญั ติการประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด เติมใจธุรกิจบันเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง
เติมใจ เรดิโอ คลื่ นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดมหาสารคาม ฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
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หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณี ห้ างหุ้ นส่ วนจากัด เติมใจธุรกิจบันเทิง สถานี
วิทยุกระจายเสียง เติมใจ เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดมหาสารคาม
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : กรณี ห้า งหุ้ น ส่วนจากัด พิ ศ รา 2012 สถานี วิท ยุกระจายเสียง CMK เรดิ โอ
คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระทาที่เป็น การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
พิศรา 2012 สถานีวิทยุกระจายเสียง CMK เรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz
จังหวัดขอนแก่น ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา ๑) ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารแอมมารินไฟเบอร์ ๒) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหกเก้าแปด เลขสารบบ
อาหาร ๑๑-๑-๒๒๓๖๐-๕-๐๐๐๑ ๓) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตราชัญญ่า เลิฟ)
เลขสารบบอาหาร ๒๐-๑-๑๑๔๖๒-๕-๐๐๑๓ และ ๔) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีว่า
เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๓๖๕๔-๑-๐๔๙๗ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า
โดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับ บริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือ แจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด พิศรา 2012 สถานีวิทยุกระจายเสียง CMK เรดิโอ
คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่ อง กรณี ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด พิ ศ รา 2012 สถานี
วิทยุ กระจายเสี ยง CMK เรดิโอ คลื่ นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด แฟน เอฟ.เอ็ม. อุดรธานี สถานีวิทยุกระจายเสียง แฟน
เอฟ.เอ็ ม. อุด รธานี คลื่น ความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดอุ ด รธานี โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
แฟน เอฟ.เอ็ม. อุดรธานี สถานีวิทยุกระจายเสียง แฟน เอฟ.เอ็ม. อุดรธานี
คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดอุดรธานี ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือ การโฆษณาผลิต ภัณ ฑ์อ าหารบัด ดี้ เบอรี่ เลขสารบบอาหาร
๗๔-๒-๐๓๗๕๙-๒-๐๐๐๗ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระ
ในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวง
หรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับ บริการหรือสินค้านั้น
หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความ
จริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสีย งและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่ว นจากัด แฟน เอฟ.เอ็ม.
อุด รธานี สถานีวิท ยุก ระจายเสีย ง แฟน เอฟ.เอ็ม . อุด รธานี คลื่นความถี่
๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดอุดรธานี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว กสทช.
จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. มอบหมายสานักงาน กสทช. (บส.) ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง กรณีการออกอากาศการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารบัดดี้ เบอรี่ เลขสารบบอาหาร ๗๔-๒-๐๓๗๕๙-๒-๐๐๐๗
ไปยั งส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่ อตรวจสอบเกี่ ยวกั บ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ อย่างไร และพิจารณา
ดาเนินคดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไป
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ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง กรณี ห้ างหุ้ น ส่ ว นจากั ด แฟน เอฟ.เอ็ม . อุ ดรธานี
สถานีวิทยุกระจายเสียง แฟน เอฟ.เอ็ม. อุดรธานี คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz
จังหวัดอุดรธานี โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

42
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด เชิดชัยและเพื่อน สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนบ้านเชี่ยน
คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดชัยนาท โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระทาที่ เป็น การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้สานักงาน กสทช. มีคาสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชิดชัยและเพื่อน สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนบ้านเชี่ยน คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz
จังหวัดชัยนาท ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์
ตังถังซาร์น เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้าโดยหลอกลวงหรือกระทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับบริการ
หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอัน
ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่ง ตามมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจากัด เชิดชัยและเพื่อน สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนบ้านเชี่ยน
คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดชัยนาท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าว
กสทช. จะใช้อานาจกาหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง กรณี ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด เชิ ด ชั ย และเพื่ อ น สถานี
วิทยุกระจายเสียง ชุมชนบ้านเชี่ยน คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดชัยนาท
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๓ : การขยายการบัง คับ ใช้อัต ราค่า ตอบแทนการเช่า ใช้โ ครงข่า ยโทรทัศ น์
ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : นส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็น ชอบให้ขยายการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์
ประเภทที่ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล นั บ ถั ด จากวั น ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑ ปี หรือจนกว่า กสทช. จะมีมติเป็นอย่างอื่น
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๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง การขยายการบังคับใช้อัตราค่าตอบแทนการ
เช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
๒. กสทช. ประวิท ย์ ฯ มีข้อ สัง เกตเพิ่ม เติม ว่า เหตุที่ กสทช. พิจารณาขยายการ
บังคับใช้ครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
อย่างรุนแรง พร้อมกับได้มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ไปเตรียมความพร้อม
ในการทบทวน ซึ่งปีที่ผ่านมามีช่วงที่โรคโควิด ๑๙ ซาไป แต่ไม่แน่ใจว่าเหตุใด
จึงเกิดปัญหา แต่ในช่วงนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขึ้นมาใหม่ ก็คงมี
ความจาเป็นต้องขยาย อย่างไรก็ตามขอให้สานักงานฯ ติดตามเรื่องประกาศ
กสทช. เรื่ อ ง มาตรฐานการค านวนอั ต ราค่ าตอบแทนการเช่ าใช้ โครงข่ า ย
โทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ ภ าคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ซึ่งหากนาลง
ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาแล้ว ก็จะต้องดาเนิน การตามประกาศต่อไป
ว่าจะมีการกาหนดอัตราค่าตอบแทนในลั กษณะไหนอย่างไร และขอให้ เร่ง
ดาเนิ น การก่ อ นที่ จ ะครบ ๑ ปี มิ เ ช่ น นั้ น อาจจะต้ อ งขยายต่ อ ไปเรื่ อ ยๆ
ซึ่งรองเลขาธิ การ กสทช. (พลอากาศโท ดร. ธนพั นธุ์ หร่า ยเจริญ ) ท าหน้ า ที่
เลขานุการ แจ้งว่า สานักงาน กสทช. จะรับข้อสังเกตดังกล่าวไปดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : การดาเนินการตามแผนการตรวจสอบและ commissioning อุปกรณ์ โครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และแผนการตรวจสอบและ commissioning
อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เพิ่มเติม) : ทส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการเริ่มดาเนินการตามแผนการตรวจสอบและ commissioning
อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภ าคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในสถานีที่ใช้อุปกรณ์
Combiner ตราอักษร RFS ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิต อล ตั้ง แต่ส ถานีลาดับ ที่ ๓๗ สถานีท่า สองยาง จัง หวัด ตาก
จ านวนทั้ งสิ้ น ๒๒ สถานี ภายหลั งจากการขอระงับการด าเนิ นการตามแผน
การตรวจสอบและ commissioning อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิ จิต อล โดยแบ่ งเป็ น สถานี ในความรับ ผิ ดชอบของบริษั ท อสมท
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑๒ สถานี และกองทั พบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก จานวน ๑๐ สถานี
๒. เห็นชอบแผนการตรวจสอบและ commissioning อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื ้น ดิน ในระบบดิจ ิต อล (เพิ่ ม เติ ม ) ในสถานี ที่ ใช้ อุ ป กรณ์ ต ราอั ก ษร
SPINNER ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
สิ่ งอ านวยความสะดวกเพื่ อให้ บ ริการโทรทั ศน์ ภ าคพื้ น ดิน ในระบบดิจิ ตอล
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(กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) ซึ่งจะดาเนินการ ณ สถานีหัวหิน
(สถานีเสริม) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจะ
ยุติการออกอากาศเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ของวันดาเนินการตรวจสอบและ commissioning
๓. เห็นชอบแผนการตรวจสอบและ commissioning อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล (เพิ่ ม เติ ม ) ในสถานี ที่ ใ ช้ อุ ป กรณ์ ต ราอั ก ษร
SPINNER ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายและผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
สิ่ งอ านวยความสะดวกเพื่ อให้ บ ริการโทรทั ศน์ ภ าคพื้ น ดิน ในระบบดิจิ ตอล
(บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)) ซึ่งจะดาเนินการ ณ สถานีประจวบคีรีขันธ์
(สถานีหลัก) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะยุติ
การออกอากาศเป็นการชั่วคราวเพื่อ ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ของวันดาเนินการตรวจสอบและ commissioning
๔. เห็นชอบให้ระยะเวลายุติการออกอากาศของสถานีหลักข้างต้น จานวน ๑ สถานี
ได้ แก่ สถานี ประจวบคี รี ขั นธ์ ซึ่ งจะไม่ น ามาพิ จารณาเป็ นข้ อขั ดข้ องในการ
ให้บริการ ตามเงื่อนไขการพิจารณาการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง (Service Availability)
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง การดาเนินการตามแผนการตรวจสอบและ commissioning
อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท อสมท จากัด
(มหาชน) และสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกและแผนการตรวจสอบและ
commissioning อุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจากัด 89 มิวสิค
จานวน ๒ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุ มัติให้ต่ออายุ ใ บอนุญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสีย งของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด 89 มิวสิค จานวน ๒ สถานี โดยให้มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง เนื่องจากพบ
ประวัติการออกอากาศขัดต่อ เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ ยา ซึ่งเป็นการกระทาที่เป็น การ
เอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้
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๑.๑ สถานี วิทยุกระจายเสี ยง ชุมชนวัดหนองไม้แดง รหั สสถานี ๑๓๕๒๐๐๖๘
ความถี่ ๑๐๕.๐๐ MHz จังหวัดนครสวรรค์
๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง แอปเปิ้ล เรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๖๑ ความถี่
๙๘.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรค์
๒. เห็นชอบกาหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช.
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ การก ากั บดู แลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยการออกคาสั่งตักเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ห้างหุ้นส่วนจากัด 89 มิวสิค ปฏิบัติต ามเงื่อ นไขการ
ทดลองประกอบกิจการให้ถูกต้องตามที่คณะกรรมการกาหนด
๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุ รกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ไม่ควรที่จะอนุญาต
ให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด และในกรณี
ที่มีการดาเนินการขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช่นรายนี้ก็ควรจะมี
มาตรการที่เข้มงวด
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑
วรรคสี่ แห่ งพระราชบัญญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการ
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าว
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ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีก ารเรียกคืน คลื่น ความถี่ในกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
เพื่อนามาจัดสรรใหม่ถึงเกือบสองปี
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนจากัด 89 มิวสิค จานวน ๒ สถานี
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ กระจายเสี ยงของผู้ ท ดลองประกอบกิ จการ ประเภทกิจการทางธุรกิ จ
เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
และที่ประชุม กสทช. มีมติให้ระงับการกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือทาให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับผลิตภั ณฑ์นั้น ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการกากับ
ดูแลกลุ่ มผู้ ทดลองวิทยุ จึงเห็ นควรให้ กากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อ
ใบอนุญาตให้อีก
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบัน ทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุ
วิทยุทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและกรณีเห็นชอบให้
ต่ออายุวิทยุทดลองประกอบกิจการโดยปรากฏว่ากระทาผิดเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

47
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัด
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศ น์
ที ่ไ ม่ใ ช้ค ลื ่น ความถี ่ แบบบอกรับ สมาชิก ช่อ งรายการ รามาแชนแนล
(Rama Channel) : ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์สาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่องรายการ รามาแชนแนล(Rama Channel) โดยกาหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ

หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุมได้ มีมติรับรองมติที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง การอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบกิจการ
เพื่อ ให้บ ริก ารโทรทัศ น์ที่ไม่ใช้ค ลื่น ความถี่ แบบบอกรับ สมาชิก ช่อ งรายการ
รามาแชนแนล(Rama Channel)

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ นิว 18 (NEW 18) ของบริษัท เจเคเอ็น
เบสท์ ไลฟ์ จากัด : ปส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุญาตให้บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากั ด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ
นิว 18 (NEW 18) เป็นชื่อช่องรายการ เจเคเอ็น 18 (JKN 18)

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ นิว 18 (NEW 18)
ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จากัด
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : การขอเปลี่ย นแปลงชื่อ ช่อ งรายการ ZEE ETC ของบริษัท เอเชีย ทูเ ดย์
(ประเทศไทย) จากัด : ปส.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุ ญาตให้ บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่อง
รายการ ZEE ETC เป็นชื่อช่องรายการ ZEE ANMOL

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ZEE ETC
ของบริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิบุญนิยม
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งบุ ญ นิ ย มสั น ติ อ โศก (รหั ส สถานี ๐๒๕๒๐๑๕๔)
กรุงเทพมหานคร : ปส.
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ)
มีมติเห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่มูลนิธิบุญนิยม
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งบุ ญ นิ ย มสั น ติ อ โศก (รหั ส สถานี ๐๒๕๒๐๑๕๔)
กรุ งเทพมหานคร เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ แ ละเอกสารประกอบการพิ จ ารณา
ถูก ต้ อ งครบถ้ ว นตามประกาศ กสทช. เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ การกากั บดู แลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในเรื่องการออกอากาศในห้วงเวลาที่ต้องระงับการออกอากาศ
ด้ว ยเหตุอ ายุ ใ บอนุญ าตสิ้น สุด ลง จึง เห็น ควรให้มีร ะยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือนนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
๒. เห็นชอบกาหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยการออกคาสั่งทาง
ปกครองเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรเพื่อ กาชับ และตัก เตือ นให้ มูล นิธิบ ุญ นิย ม
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทั ศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อ นไขแนบท้ ายการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงในโอกาสต่อไปให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากพบการกระทาผิดซ้าอีก
จะพิจารณากาหนดมาตรการบังคับในลาดับที่สูงขึ้นต่อไป
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๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่า นไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ไม่เห็นด้วยที่ระบุกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
ทดลองประกอบกิจการไว้เป็นภายในปี ๒๕๖๗ ซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่
กาหนดให้มีก ารเรียกคืน คลื่นความถี่ในกิจการวิท ยุกระจายเสียงเพื่อนามา
จัดสรรใหม่มากถึงเกือบสองปี อีกทั้ง ล่าสุดได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
ขัด กับ มาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญ ญัติอ งค์ก รจัด สรรคลื่น ความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ บั ญ ญั ติ ให้ ก ารอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ เพื่ อ
กิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับ
มาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญั ติฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรที่จะต้องเร่งยุติการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุก ระจายเสีย ง และดาเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีการประมูลให้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะ
สาหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทา
บันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๙ เรื่อ ง การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิบุญนิยม สถานีวิทยุกระจายเสียงบุญนิยมสันติอโศก
(รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๕๔) กรุงเทพมหานคร
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็ น ในการพิ จารณาต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ซึ่งยื่นคาขอต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการโดยปรากฏประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไข
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การทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืนการออกอากาศในขณะถูกระงับ
การออกอากาศ สะท้อ นประเด็น ปัญ หาการกากับ ดู แ ลกลุ่ม ผู้ท ดลองวิท ยุ
จึงเห็นควรให้กากับดูแลด้วยความเฉียบขาดไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบันทึกสงวนความเห็นกรณีซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้ต่ออายุวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาต และกรณีเห็นชอบให้ต่ออายุ
วิท ยุ ท ดลองประกอบกิ จ การโดยปรากฏว่ า กระท าผิ ด เงื่ อ นไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจ การกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ นาไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้
บังคับยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัด
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบ
กิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง ประเภทกิ จการบริ การสาธารณะและกิ จการบริ การ
ชุมชน จานวน ๒ สถานี : ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุ มัติการทดลองประกอบกิจการกระจายเสี ยงของผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิท ยุ ก ระจายเสี ยง ประเภทกิ จการบริการสาธารณะและกิ จการบริการชุ มชน
จานวน ๒ สถานี โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่
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กสทช. มีมติ เนื่องจากยื่นเอกสารหลักฐานและดาเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับ ดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามที่
คณะกรรมการกาหนดแล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อ
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ดังนี้
๑. มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สถานี เสี ยงธรรมเพื่ อประชาชนฯ อุทัยธรรมาราม (รหั สสถานี ๑๑๕๒๐๒๔๑)
คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดพัทลุง
๒. กลุ่มคนคณะสงฆ์บ้านค่าย สถานีวิทยุกระจายเสียงคณะสงฆ์บ้านค่าย (รหัสสถานี
๐๑๕๒๐๒๕๕) คลื่นความถี่ ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดระยอง
๓. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงประเภท
กิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชน ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งาน
คลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่น
ความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า ตามมาตรฐานทางเทคนิค
ตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด” ทั้งนี้ สาหรับเงื่อนไขที่รอการประมูลก็ให้เข้าสู่
กระบวนการขอรับการอนุญาตต่อไป
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รั บอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง การพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
และกิจการบริการชุมชน จานวน ๒ สถานี
๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสั งเกตเรื่องระยะเวลาที่อนุมัติการทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียงของผู้ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณี นี้
ซึ่ งอาจเกิ น กว่ากรอบระยะเวลาที่ ก าหนดให้ มี ก ารเรี ย กคื น คลื่ น ความถี่ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อนามาจัดสรรใหม่มาก รวมถึงไม่เห็นด้วยที่ระบุ
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการไว้เป็นภายในปี ๒๕๖๗
ซึ่งเกิน กว่ากรอบระยะเวลาที่กาหนดให้มีการเรียกคืนคลื่นความถี่ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อนามาจัดสรรใหม่มากถึงเกือบสองปี
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : พิ จ ารณาค าขอทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ประเภทกิ จ การ
บริการทางธุรกิจ กรณีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และค าร้ อ งขอเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ่มคนคนรักษ์ดอย : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติให้ห้างหุ้นส่ว นจากัด คนรักษ์ดอย ซึ่งดาเนินการในนามของกลุ่มคน
คนรั ก ษ์ ด อย ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากได้ดาเนิน การและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
แนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
และประกาศสานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคาร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภท
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงครบถ้วนแล้ว
๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ จากเดิม
๑๐/๑ หมู่ ๖ ตาบลห้วยห้อม อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๓๘๑๓ หมู่ ๕ ตาบลแม่ค ะตวน อาเภอสบเมย จัง หวัด แม่ฮ่อ งสอน
ตามที่ร้องขอ
๓. ให้ ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด คนรัก ษ์ ด อย ด าเนิ น การยื่ น ค าขอรับ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภทและข้อมูล
การทดลองประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๔. เห็ น ชอบก าหนดเงื่ อ นไขแนบท้ า ยการอนุ ญ าตทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงเพิ่มเติม กรณีการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทุกประเภท
ให้กาหนดเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่า
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
๕. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี ๒๕๖๗)
เพื่อให้ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันตามความเห็น ที่เคยแสดงไว้
มาตลอดว่า จาเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
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สาหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้กาหนดวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องทาด้ว ยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดิน หน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ล่าสุด
ได้มีคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ วินิจฉัยว่า
ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติ
องค์ก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกากับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติให้การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญั ติฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้
วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับ ท้ องถิ่น ดังนั้ นจึงควรต้ องเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่ าวให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเร็วที่สุด กรณีการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุ กระจายเสี ยงมาเป็ นประเภทกิจ การบริก ารทางธุรกิ จดั งเช่ น กรณี นี้
จึ งเป็ น เรื่ อ งที่ ไม่ อ าจยอมรั บ ได้ โ ดยสิ้ น เชิ ง รวมทั้ งไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ การก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเนิ่นนาน
เกินไป และเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กาหนดให้มีการเรียกคืนคลื่นความถี่ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเพื่อนามาจัดสรรใหม่ด้วย
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๑ เรื่อง พิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ กรณี ได้รับอนุมัติ ให้ เปลี่ยนแปลงประเภท
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง และคาร้องขอเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ่มคนคนรักษ์ดอย
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ ดังนี้
ผมขอสงวนความเห็ นและยืนยันความตามบันทึก สทช๑๐๐๕/๖๔
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ในการพิจารณาคาขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ กรณีที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และค าร้ อ งขอ
เปลี่ ย นแปลงข้อ มูล การทดลองประกอบกิจการวิท ยุ กระจายเสี ย ง อัน เป็ น
สาระส าคัญ ในการประกอบกิจการและการอนุญ าตอาจก่ อให้ เกิด ช่องทาง
ในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้
ทั้งนี้หากพิจารณานับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กระทั่งถึงสิ้นปี ๒๕๖๓
ผมได้มีบัน ทึกสงวน ความเห็นกรณี ซึ่งที่ประชุม กสทช. เห็ นชอบให้ ต่ออายุ
วิทยุทดลองประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตและกรณีเห็นชอบให้ต่อ
อายุวิทยุทดลองประกอบกิจการโดยปรากฏว่ากระทาผิดเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการรวม ๕๓ ฉบับ ซึ่งเป็นการกากับดูแลวิทยุทดลองโดยมิได้มี
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ขั้น ตอนกระบวนการใดๆ ที่ สะท้อนการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่ านไปสู่
ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ รวมถึงจะเป็นปัญหา
อุป สรรคต่อการจัดสรรคลื่ นความถี่ส าหรับ การอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิจการ
กระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ต้องดาเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม
เพื่อ น าไปจัด สรรใหม่ห รือ ปรับ ปรุง การใช้ค ลื่น ความถี่ ภายในปี ๒๕๖๕
ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๗๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผมเห็นว่าเมื่อนับจากระยะเวลาที่หัวหน้า คสช. มีคาสั่งที่ ๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็น กสทช. และให้ กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คาสั่งนี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่จาเป็นไปพลางก่อนต่อไปนั้น
กสทช. ได้ดาเนินนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรวมระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
แล้วยาวนานมากกว่า ๘ ปี จึงเห็นสมควรแก่เวลาที่ กสทช. ต้องกาหนดแผน
และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการยุติการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง
ตามประเภทที่กฎหมายกาหนดไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า กสทช. ชุดแรกนี้เร่งรัดที่
จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วทุกประการ
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๒ : พิจารณาสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจากัด
ฟอร์ยู กรุ๊ป 2013 กรณีไม่ได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด : ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็น ชอบให้ สิท ธิก ารทดลองประกอบกิจ การวิท ยุกระจายเสีย ง ตามข้อ ๙
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การกากับดู แลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ของห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ฟอร์ยู กรุ๊ป 2013 จานวน ๒ สถานี ได้แ ก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียง วีเลิฟ เรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๐๙ ความถี่ ๙๒.๗๕ MHz
จัง หวัด นครสวรรค์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง ฟอร์ยู เรดิ โอ รหัส สถานี
๑๓๕๒๐๑๒๔ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ MHz จังหวัดนครสวรรค์ สิ้นสุดลงนับแต่
วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากไม่ได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ทา ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งใช้ในการทดลอง
ประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง และเพิ กถอนใบอนุ ญ าตให้ ตั้ งสถานี วิ ท ยุ
คมนาคมของห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์ ยู กรุ๊ป 2013 จานวน ๒ สถานี นับ แต่
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วันที่ กสทช. มีมติ เพื่อให้ ใ บอนุญ าตวิท ยุค มนาคมสิ้น สุด ลงพร้อ มกับ การ
สิ้นสุดสิทธิการทดลองประกอบกิจการ
๓. เห็น ชอบให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์ยู กรุ๊ป 2013 ดาเนินการรื้อถอนสายอากาศ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และทาลายหรือจาหน่า ย จ่าย โอนเครื่อง
วิทยุคมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจานวน ๒ สถานี ให้แก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช.
เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕
มีน าคม ๒๕๕๔ ให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ ทราบคาสั่ง
หากฝ่าฝืนสานักงาน กสทช. จะดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ดาเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ
การท าลายเครื่องส่ งวิท ยุคมนาคม หรือ การจาหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิท ยุ
คมนาคม ให้แก่บุค คลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุค มนาคม
ของห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ฟอร์ยู กรุ๊ป 2013 หากพบการกระทาความผิด
ให้ดาเนิน การตามกฎหมายต่อ ไป และให้สานัก งาน กสทช. ส่ว นภูมิภ าค
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและ
การทาลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ มายัง
สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ขส.) และสานักกากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (คส.) เพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๒ เรื่ อ ง พิ จ ารณาสิ ท ธิ ก ารทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจากัด ฟอร์ยู กรุ๊ป 2013 กรณีไม่ได้ยื่นต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : พิจารณาการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ จานวน ๑๗๑ สถานี เนื่องจากไม่ได้ยื่น ต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด : ปส.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. รับทราบการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๙
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การกากับ ดูแ ลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุ กระจายเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ของผู้ท ดลองประกอบกิจ การจานวน ๑๗๑ สถานี โดยให้สิท ธิสิ้น สุด ลง
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากไม่ได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
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ภายในระยะเวลาที่ ห ลั ก เกณฑ์ การก ากั บ ดู แ ลการทดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงกาหนด
๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ทา ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งใช้ในการทดลอง
ประกอบกิ จการวิ ทยุ กระจายเสี ยง และเพิ กถอนใบอนุ ญาตให้ ตั้ งสถานี วิ ท ยุ
คมนาคมของสถานีวิทยุกระจายเสียง จานวน ๑๗๑ สถานี นับแต่วันที่ กสทช. มี
มติ เพื่ อ ให้ ใบอนุ ญ าตวิท ยุค มนาคมสิ้ น สุ ด ลงพร้อ มกั บ การสิ้ น สุ ด สิ ท ธิก าร
ทดลองประกอบกิจการ
๓. เห็น ชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ จานวน ๑๗๑ สถานี ดาเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และทาลายหรือจาหน่าย จ่าย
โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวัน ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง หากฝ่าฝืนสานักงาน กสทช. จะ
ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. จัดทาประกาศสานักงาน กสทช. เพื่อประกาศ
รายชื่อผู้ทดลองประกอบกิจการที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง
จ านวน ๑๗๑ สถานี ลงหนั งสื อพิ ม พ์ ที่ แ พร่ห ลายต่ อเนื่ อ งเป็ น เวลา ๓ วั น
เพื่อให้การรับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่ งกรณีนี้ให้ถือว่า
ผู้ทดลองประกอบกิจการจานวน ๑๗๑ สถานีดังกล่าว ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลาสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ได้ล งประกาศหนังสื อพิมพ์ ตามมาตรา ๗๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๕. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ดาเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ
การท าลายเครื่อ งส่ งวิท ยุ ค มนาคม หรือ การจ าหน่ าย จ่าย โอนเครื่อ งวิท ยุ
คมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิท ธิในการใช้เครื่องวิทยุค มนาคม
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจานวน ๑๗๑ สถานี หากพบการกระทาความผิด
ให้ ด าเนิ น การตามกฎหมายต่ อ ไป และให้ ส านั ก งาน กสทช. ส่ ว นภู มิ ภ าค
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและ
การทาลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ มายัง
สานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ขส.) และสานักกากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (คส.) เพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๓ เรื่อง พิจารณาการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการ จานวน ๑๗๑ สถานี เนื่องจาก
ไม่ได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๔ : แผนการดาเนิน งานในการพิ จารณาอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่แ ละประกอบ
กิจการกระจายเสียง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ : ปส.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจ ารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบแผนการดาเนินงานในการพิจารณาอนุญ าตให้ ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการกระจายเสียง สาหรับคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งาน
คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง
๒. เห็ นชอบแผนการดาเนินงานในการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งาน
คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง โดยมีหลักการดังนี้
๒.๑ ให้จัดทาแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม กาลังส่งต่าและ
มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ และบริหารจัดการ
การใช้งานคลื่นความถี่ให้เหมาะสม
๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ด้วยกาลังส่งต่าเพื่อประกอบ
กิจการกระจายเสียง ให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกาหนด
๒.๓ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีสถานะเป็นผู้ ได้รับอนุญาตตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ และยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามข้อ ๒.๒ ได้
ให้ อ อกอากาศด้ ว ยการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ก าลั งต่ า ทั้ งนี้ การออกอากาศให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
และให้สิ้นสุดลงพร้อมกันภายในปี ๒๕๖๗
๓. มอบหมายให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุ กสถานี ทราบถึงกาหนดแนวทางการเปลี่ ยนผ่ านไปสู่ ระบบใบอนุ ญาต
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ
มาตรฐานกาลังส่ง ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)
ระยะเวลาสิ้ นสุดการออกอากาศในลักษณะชั่วคราว (พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้
ทุกสถานีทราบและเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการอนุญาต
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๔. มอบหมายให้ ส านั ก งาน กสทช. ปรับ ปรุงหรือ จัด ท าประกาศหลั ก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดาเนินการตามแผนฯ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะตามกระบวนการที่กฎหมายกาหนดต่อไป
ที่ป ระชุม เสีย งข้า งน้อ ย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชัย ฯ และ กสทช. ประวิท ย์ฯ )
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นที่สาคัญดังนี้
๑. ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดีห มายเลขแดงที่ อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓
โดยวินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัด กับ มาตรา ๔๑ วรรคสี่
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติองค์กรจัดสรรคลื่ นความถี่และกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติ
ให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงต้องคานึงถึงการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดี ย วกั น ที่ บั ญ ญั ติ ให้ ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารประมู ล คลื่ น ความถี่ ทั้ ง ใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น นั่นคือศาลปกครองสูงสุดได้ชี้ชัดว่า
การทดลองประกอบกิจการถือได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งกฎหมาย
กาหนดให้ก ารอนุญ าตให้ใ ช้ค ลื่น ความถี่เ พื่อ ประกอบกิจ การประเภทธุร กิจ
ต้องดาเนินการโดยวิธีประมูลเท่านั้น และกาหนดว่าการใช้อานาจหน้าที่ของ กสทช.
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ กสทช. ที่ จะต้องเร่งจัด
ประมูลคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการธุรกิจ โดยไม่สามารถอนุญาตด้วยวิธีการ
ไม่จั ด ประมูล และโดยกล่ าวอ้างว่าเป็ นการทดลองประกอบกิจการได้อีก ต่อไป
ดังนั้น เมื่อครบกาหนดระยะเวลาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ การทดลองประกอบ
กิจการธุรกิจก็สมควรสิ้นสุดลงพร้อมกันกับการประกอบกิจการวิทยุตามบทเฉพาะ
กาลของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และหากจะอนุญาตก็ต้องดาเนินการ
ประมูลเท่านั้น
๒. กสทช. จึงควรจัดประมูลคลื่นวิทยุธุรกิจท้องถิ่น โดยหากแผนคลื่นความถี่
สาหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถนาคลื่นความถี่เดิมมาจัด
ประมูลเพื่อประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวได้ โดยอาจใช้การประมูลออนไลน์
และกาหนดระยะเวลาอนุญาตเพียงไม่กี่ปี จนกว่าจะมีแผนคลื่นความถี่สาหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ แล้วจึ งประมูลคลื่นความถี่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากไม่
ประสงค์จะประมูล ก็ต้องเปลี่ยนประเภทกิจการเป็นประเภทอื่นที่มิใช่กิจการธุรกิจ
มิเช่น นั้ น อาจเข้าองค์ป ระกอบความผิ ด ตามมาตรา ๗๙ แห่ ง พ.ร.บ. องค์ ก ร
จัดสรรคลื่น ความถี่ฯ เนื่องจากคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดอาจถือเป็นการ
แจ้งต่อ กสทช. ว่ามีการใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และเมื่อมิได้ดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย แม้การกระทาหรืองดเว้น
การกระทานั้ น ไม่เป็น ความผิ ดตามมาตรา ๑๕๗ แห่ งประมวลกฎหมายอาญา
ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
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๓. ในส่ ว นการเรียกคืน คลื่ น ความถี่ ซึ่งถือ ครองตามบทเฉพาะกาลนั้ น
ควรมีการพิจารณาแผนการจัดสรรใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สัดส่วนการประกอบกิจการ
เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มิใช่จัดสรรใหม่เฉพาะในส่วน
กิจ การที่ป ระกอบธุร กิจ เท่า นั้น แต่ยัง คงอนุญ าตให้ห น่ว ยงานของรัฐ ต่า งๆ
ถือครองคลื่นความถี่เดิมต่อไป ซึ่งเท่ากับไม่มีการปฏิรูปการใช้งานคลื่นความถี่ตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง แผนการดาเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จานวน ๓ หน้า ทั้งนี้ ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เรื่ อ งที่ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะอนุก รรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของพรรคพลังประชารัฐ :
จท.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๕๗ ให้แก่พรรคพลังประชารัฐ
ทั้งนี้ ให้ พรรคพลั งประชารัฐ ปฏิ บัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
ของพรรคพลังประชารัฐ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย : จท.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๕๓ ให้แก่ส ภาอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย ทั้ งนี้ ให้ สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยปฏิ บั ติ ตามประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัด
ต่อไป
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ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เมืองไทย
แคปปิตอล จากัด (มหาชน) : จท.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพ ท์แ บบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๕๕ ให้แก่บริษัท เมืองไทย
แคปปิตอล จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ปฏิบั ติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริห ารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท บี.กริม แค
เรียร์ (ประเทศไทย) จากัด : จท.
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ จัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๕๔ ให้แก่บริษัท บี.กริม แคเรียร์
(ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี้ ให้บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร่งครัดต่อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
ของบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของสมาคมวางแผนครอบครัว
แห่ง ประเทศไทย ในพระราชูป ถัมภ์สมเด็จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
และลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น : จท.
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เห็ น ชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๕๒ ให้แก่สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี
กาหนดระยะเวลาอนุญาตการใช้เลขหมายดังกล่าวถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตามที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนีแจ้ง และอนุมัติลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก ทั้งนี้ ให้สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก
ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และลดหย่อนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : ข้อ เสนอการใช้บ ริก ารข้า มโครงข่า ยโทรคมนาคมไร้ส ายภายในประเทศ
ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด : ชท.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็ นชอบ
ข้อ เสนอการใช้บ ริก ารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้ส ายภายในประเทศ ของ
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง ข้อเสนอการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ภายในประเทศ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จากัด : ชท.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็ นชอบ
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จากัด เพื่อให้
บริ ษั ท ฯ สามารถเจรจาเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมกั บ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตที่ขอใช้ โ ครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ และให้บ ริษัท ฯ ดาเนิน การ
เปิด เผยข้อ เสนอการใช้โ ครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่ว ไปผ่านทางเว็บ ไซต์
ของบริษัทฯ ภายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากสานักงาน กสทช.
ตามนั ยข้ อ ๔๖ ประกอบข้ อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้ และเชื่ อมต่ อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่ อง ข้ อ เสนอการใช้ โครงข่ ายโทรคมนาคมของบริษั ท
มหาชัย เคเบิลทีวี จากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : บริษัท ดีแ ทค ไตรเน็ต จากัด ขออนุญ าตปรับ ปรุง โครงข่า ยโทรคมนาคม
ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยี ๒G บนคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz สาหรับการให้บริการ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล : ปท.๑
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมด้วยการ
เพิ่มเทคโนโลยี ๒G บนคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz โดยขอให้ กสทช. พิจารณา
และให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดาเนินการตามข้อ ๕ ของเงื่อนไขในการอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
๒. เห็นชอบการปรับปรุงและเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่ ส าม เลขที่ TEL3/2550/002 ของบริษั ท ดีแทค
ไตรเน็ ต จากัด ในภาคผนวก ค รูป แบบโครงสร้า งโครงข่า ยโทรคมนาคม
(Network Configuration) ภาคผนวก จ แผนธุร กิจ และภาคผนวก ซ
ในส่วนของการก่อสร้างและติดตั้งระบบให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงข่าย
เพิ่ ม เติ ม เทคโนโลยี ก ารให้บ ริก ารกิจ การโทรคมนาคมเคลื ่อ นที ่ส ากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่ย่าน
๙๐๐ MHz เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในการกากับดูแลโดยจะระบุวันที่
ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล่าวเป็นวันที่แก้ไข
เงื่อนไขในการอนุญาต

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ขออนุญาตปรับปรุง
โครงข่ายโทรคมนาคมด้วยการเพิ่มเทคโนโลยี ๒G บนคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz
สาหรับการให้บริการกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
๒. กสทช. ประวิทย์ มีข้อสังเกตว่า ถ้าหากบริษัทฯ เพิ่มเทคโนโลยี ๒G บนคลื่น
ความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และไปหยุดการให้บริการ ๒G บนคลื่น ความถี่ย่าน
๑๘๐๐ MHz ขอให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อกฎหมายว่ าเป็นการพัก
หรือ หยุด การให้บ ริก ารซึ่ง จะต้อ งขอความเห็น ชอบจาก กสทช. หรือ ไม่
และจะได้ทาความเข้าใจกับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด ให้ตรงกันว่า ถ้าหาก
เพิ่มเทคโนโลยี ๒G บนคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz นั้นไม่เป็นไร แต่ถ้าจะ
หยุดการให้บริการ ๒G บนคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz อาจเข้าข่ายเป็นการ
พักหรือหยุดให้ บ ริการซึ่งจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่ ต้อง
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ดาเนินการ แต่ถ้าไม่ใช่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศโท
ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ) ทาหน้าที่เลขานุการ แจ้งว่าจะขอรับไปดาเนินการ
ตรวจสอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : การขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผ่านโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของบริษัท สนุก เคเบิ้ล ทีวี จากัด : ปท.๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็น ชอบให้ลักษณะการให้ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายกระจายเสีย ง
หรือโทรทัศน์ (เคเบิล ทีวี) ของตนเองของบริษัท สนุก เคเบิ้ล ทีวี จากัด โดยไม่มี
การสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมใหม่เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการดังกล่าว
เป็นบริการที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
๒. รับทราบการขอรับใบอนุญาตของบริษัท สนุก เคเบิ้ล ทีวี จากัด และให้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ กสทช. ทราบการขอรับ
ใบอนุญาต โดยมีระยะเวลาการอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ยังคงให้บริการ
๓. เห็ น ชอบให้ ก าหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ในการให้บ ริก ารอิน เทอร์เ น็ต ผ่า น
โครงข่า ยกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์ ของบริษัท สนุก เคเบิ้ล ทีวี จากัด ดังนี้
“ผู้ รั บใบอนุ ญาตจะต้องท าการแยกรายได้ ที่ เกิ ดจากการให้ บริการในกิ จการ
กระจายเสี ยงและโทรทั ศ น์ แ ละรายได้ ที่ เกิ ด จากการให้ บ ริ ก ารในกิ จ การ
โทรคมนาคมให้ชัด เจน โดยจะต้อ งชาระค่า ธรรมเนีย มใบอนุญ าตรายปี
และมีห น้ าที่จัดสรรรายได้จากการให้ บริการโทรคมนาคมให้ แก่กองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนด ทั้งนี้ กสทช. อาจ
มีการพิจารณาทบทวนการให้ อนุญาตแก่ผู้ รับใบอนุญ าต หากพิจารณาจาก
รายได้แล้วเห็นว่า แนวโน้มในการนาโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ไปใช้
สาหรับการให้บริการในกิจการโทรคมนาคมมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ กสทช.
อาจพิ จ ารณาให้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่ ส าม
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการ
นาโครงข่ายดังกล่าวไปให้บริการ”

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
เพื่อให้ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ของบริษัท
สนุก เคเบิ้ล ทีวี จากัด
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : การให้ความเห็น ชอบแบบสัญ ญามาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค
(ประเทศไทย) จากัด : มท.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
แบบสัญญามาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการ
ภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด ตามประกาศ
กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การให้ ค วามเห็ น ชอบแบบสั ญ ญามาตรฐานการ
ให้บ ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-Paid)
ของบริษัท เรดวัน เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จากัด

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : การอนุญ าตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมสาหรับผู้มีสิทธิ ในการ
ดาเนิน กิจ การตามสัญ ญาดาเนิน กิจ การดาวเทีย มสื่อ สารภายในประเทศ
ตามบทเฉพาะกาลข้อ ๔๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม : ดบ.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม จานวน ๑๐
ข่ายงานดาวเทียม ตามภาคผนวก ข ของประกาศ กสทช. เรื่ อง แผนการบริหาร
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ๒๕๖๓) และบทเฉพาะกาลข้อ ๔๐
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียม กรณีในฐานะเป็นผู้มีสิทธิในการดาเนินกิจการตามสัญญาดาเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ทั้งนี้ หากในภายหลังได้ มีคาชี้ขาดของ
อนุ ญ าโตตุล าการหรือคาสั่ งศาลในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนิ น
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศที่อยู่ในคดีพิพาทภายใต้สัญญาสัมปทาน
ซึ่ ง ท าให้ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ ของการพิ จ ารณาอนุ ญ าตสิ ท ธิ ฯ
เปลี่ ยนแปลงไป สานักงาน กสทช. จะนาเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
ทบทวนประเด็นการอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตดังกล่าว ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อีกครั้งหนึ่ง
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อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การอนุญาตครั้งนี้เป็นไป
ตามสิทธิของบริษัทฯ ในฐานะผู้มีสิทธิในการดาเนินกิจการตามสัญญาสัมปทาน
ตามบทเฉพาะกาลข้อ ๔๐ ซึ่งระยะเวลากาลังจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ส่ว นในระยะต่อไปยังต้องสงวนสิ ทธิที่จะพิจารณาความชัดเจนทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป และเนื่องจากอายุวิศวกรรมของดาวเทียมแต่ละดวงยังคงสามารถ
ให้บริการต่อไปได้หลังจากวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานดังกล่าว จึงขอให้สานักงาน
กสทช. ดาเนิ นการประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้
ผู้รับมอบสิทธิในการบริหารจัดการดาวเทียมจากกระทรวงฯ จัดส่งแผนการเปลี่ยนผ่าน
การให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปหลังจาก
สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม
สาหรับ ผู้มีสิ ทธิในการดาเนินกิจการตามสัญ ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ ตามบทเฉพาะกาลข้อ ๔๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่ อประโยชน์ สาธารณะ ของผู้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจ การโทรทั ศ น์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้ รับ ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ : นท. ถท.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็ น ชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็ นสาธารณะและแนวทางตามผลการ
พิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาส่งเงินรายปีหรือ
การจั ดสรรรายได้ เข้ ากองทุ น วิจั ยและพั ฒ นากิ จ การกระจายเสี ยง กิจ การ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรือ กิ จ การโทรคมนาคม
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ ทั้งนี้ ให้สานักงาน กสทช. นาไปเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ
สานักงาน กสทช. ต่อไป
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาส่งเงินรายปีหรือการจัดสรรรายได้
เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ส าธารณะ ของผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ซึ่งได้รับผลกระทบ
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จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ทั้งนี้ ให้สานักงาน กสทช. นาประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ก่อนนาไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
อนึ่ ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัช ชั ย ฯ ขอเปิ ด เผยความเห็ น โดยจะจั ด ท า
บันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การนาส่งเงินรายปี
หรือการจัดสรรรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ หรือ กิ จ การโทรคมนาคม
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙
๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ขอให้สานักงาน กสทช. ตรวจสอบประเด็น
หลักกฎหมายเรื่องระยะเวลาที่ครบกาหนดการชาระเงินรายปีตามเจตนารมณ์
ของร่างประกาศฯ
๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอให้แนบบันทึกความเห็นไว้ท้ายรายงานการประชุม จานวน ๒ หน้า ทั้งนี้ ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าของ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจาที่ : นท.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทาหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก
ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช.
ผศ.ดร. ธวั ช ชั ย ฯ) มี ม ติ เห็ น ชอบตามผลการพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมการ
กลั่ น กรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านั กงาน
กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็ นชอบในหลั กการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์ การเรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจาที่ และมอบหมาย
ให้ ส านั กงาน กสทช. นา (ร่าง) ประกาศดังกล่าวไปจัดให้ มีการรับ ฟังความ
คิดเห็ น สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เห็ นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารประกอบการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจาที่ ตามเอกสารที่
สานักงาน กสทช. เสนอ
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ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยมีความเห็น
แตกต่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ได้บัญญัติแก้ไขมาตรา ๕๘ ให้ “การเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าต้องเป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ห รือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ประโยชน์ ส าธารณะ” อี ก ทั้ ง ตามหมายเหตุ ป ระกอบการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ยั งระบุ เหตุ ผ ลที่ แก้ ไขการห้ ามเรีย กเก็บ ค่าบริก ารล่ ว งหน้ าว่ า
“เนื่องจากผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ” ดังนั้น
ผมจึงยืนยันความเห็นตามที่เคยลงมติในครั้งก่อนๆ ว่า ในการที่ กสทช. จะพิจารณา
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเรื่ อ งนี้ จะต้ อ งเป็ น ไปภายใต้ ห ลั ก การและ
วัตถุประสงค์เหล่านี้ มิใช่มุ่งประโยชน์ของผู้ประกอบการ และหากหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดขึ้นทาให้ผู้บริโภคต้องเสียประโยชน์ ย่อมเป็นการกระทาที่ขัดต่อ
กฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง
๒. ในเชิงเนื้อหา ผมมีความเห็นว่า ๑) เงื่อนไขชั่วคราวไม่ควรที่จะอนุญาต
เกินกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในตลาดจริงปัจจุบัน ซึ่งสภาพตลาดจริงทั่วไปมีการเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้ากันเพียงเดือนเดียวหรือไม่กี่เดือน สานักงาน กสทช. จึงไม่ควร
ใช้เงื่อนไขของผู้ให้ บริการรายเดียวมาเป็นมาตรฐาน เนื่องจากจะกลายเป็นว่า
องค์กรกากับ ดูแลเป็นผู้ที่ทาให้ พฤติกรรมที่ไม่ช อบด้วยกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง ๒) ในประเด็นเรื่องสิทธิที่จะเลือก ที่ว่าจะต้องเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เลือกจ่ายค่าบริการภายหลังได้ด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขของระบบการ
จ่ ายค่าบริ การล่ ว งหน้ ากั บ ระบบจ่ายค่ าบริก ารภายหลั งจะต้อ งไม่ แตกต่ างกั น
เพราะหากแตกต่างกัน เช่น หากจ่ายค่าบริการภายหลังก็จะไม่ได้เราต์เตอร์ฟรี
หรือมีการคิดค่าติดตั้ง ทั้งที่เป็นอุปกรณ์จาเป็นและเป็นองค์ประกอบการใช้บริการ
ลัก ษณะนี้ไ ม่อ าจถือ ว่า เป็น การให้สิท ธิเลือ ก แต่เข้า ข่า ยบัง คั บ เลือ กมากกว่า
ส่วนกรณีการให้ส่วนลดหรือมีของแถมอื่นๆ สาหรับระบบจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
นั่ น เป็ น เรื่ อ งที่ ด าเนิ น การได้ ในฐานะมาตรการสร้ างแรงจู ง ใจ ๓) เห็ น ควรให้
ปรับ ปรุง ถ้อยคาในข้อ ๑๐ ของร่างประกาศฯ กรณีการคืนเงิน แก่ผู้ใช้บ ริการ
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๓. ประกาศฉบับนี้ควรใช้กับบริการที่เรียกเก็บค่าบริการที่เรียกเก็บใน
อัต ราราคาคงที่ (flat rate) โดยที่ ไม่ มี ก ารเรี ยกเก็ บ ค่ าบริก ารในแต่ ล ะรอบใช้
บริการเพิ่มเติม เท่านั้น
๔. ผมยืนยันความเห็นตามที่เคยลงมติในครั้งก่อนว่า สาหรับในส่วนที่
กสทช. เคยมีมติจากกรณีเรื่องร้องเรี ยนไปแล้วว่า ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงประจาที่นั้น ห้ามเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อในระหว่างนี้
ยังคงมีการปฏิบัติฝ่าฝืน สานักงาน กสทช. ก็จะต้องดาเนินมาตรการบังคับทาง
ปกครองโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย
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ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเรียกเก็บ
ค่าบริการล่วงหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจาที่

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ : เรื่องการบริหารงานสานักงาน กสทช.
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒
ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน :
โครงการพั ฒ นาระบบรับ แจ้งและบริหารจัดการปัญ หาเมืองด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒ นา
กิ จ การกระจายเสี ย งฯ ตามเอกสารที่ ส านั ก งาน กสทช. เสนอ โดยเห็ น ชอบ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาระบบรับแจ้ง
และบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้
๑. เห็ น ชอบโครงการที่ ผ่ านการพิ จ ารณาทางด้ านเทคนิ ค และผ่ านเกณฑ์ การ
พิจารณาการจัดลาดับความสาคัญโครงการฯ จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงกำรพัฒนำและขยำยผลระบบรับแจ้งและบริหำรจัดกำรปัญหำเมือง
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ สู่ระดับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสโครงการ
B๒-๐๐๘/๓-๒-๖๓ หน่ ว ยงาน ศู น ย์ เทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ งบประมำณ ๑๒,๖๘๕,๕๒๑.๙๗ บำท ระยะเวลำ
ดำเนินโครงกำร ๒๔ เดือน
๑.๒ โครงกำรพั ฒ นำระบบรั บ แจ้ ง และบริ ห ำรจั ด กำรปั ญ หำเมื อ งด้ ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สู่ระดับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสโครงการ
B๒-๐๑๘/๓-๒-๖๓ หน่ ว ยงาน บริ ษั ท มอสกี้ คอร์ ป อเรชั่ น จ ำกั ด
งบประมำณ ๙,๒๗๖,๘๕๐.๐๐ บำท ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๒๔ เดือน
๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิค จานวน ๓ โครงการ
ดังนี้
๒.๑ โครงกำร IT based Services and Problem Management Center
For Local Administration รหั ส โค รงก าร B๒ -๐ ๒ ๑ /๓ -๒ -๖ ๓
หน่วยงาน บริษัท สมำร์ท อินฟรำเนท ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๒๔ เดือน
๒.๒ โครงกำรพั ฒ นำระบบรั บ แจ้ ง และบริ ห ำรจั ด กำรปั ญ หำเมื อ งด้ ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สู่ระดับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสโครงการ
B๒-๐๐๕/๓-๒-๖๓ หน่ ว ยงาน มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฎ สวนสุ นั น ทำ
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๒๔ เดือน
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๒.๓ โครงกำรพั ฒ นำระบบรั บ แจ้ ง และบริ ห ำรจั ด กำรปั ญ หำเมื อ งด้ ว ย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ สู่ระดับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัสโครงการ
B๒-๐๒๖/๓-๒-๖๓ หน่วยงาน สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลำ
ดำเนินโครงกำร ๒๔ เดือน
๓. ไม่เห็นชอบโครงการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร (ขั้นที่ ๑) เนื่องจากไม่ส่ง
เอกสารฉบั บ จริ ง ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด จ านวน ๑ โครงการ ได้ แ ก่
โครงกำรกำรพั ฒ นำกำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ปฏิ บั ติ งำนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น รหั สโครงการ B๒-๐๒๕/๓-๒-๖๓
หน่ ว ยงาน คณะมนุ ษ ยศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น ระยะเวลำด ำเนิ น
โครงกำร ๒๔ เดือน
หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ตามวัตถุประสงค์มาตรา
๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหา
เมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การพิ จ ารณากลั่น กรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับเงิน สนับสนุน จาก
กองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒)
ขอบเขตของงาน : โครงการศึ กษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของชั้ น
บรรยากาศและพลาสมาบับเบิลที่มีต่อการระบุพิกัดเรียลไทม์ ของเทคโนโลยี ๕G
และอากาศยานไร้คนขับ : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒ นา
กิ จ การกระจายเสี ย งฯ ตามเอกสารที่ ส านั ก งาน กสทช. เสนอ โดยเห็ น ชอบ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศและพลาสมาบับเบิลที่ มีต่อการระบุพิกัด
เรีย ลไทม์ของเทคโนโลยี ๕G และอากาศยานไร้คนขับ ของหน่วยงาน สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบั ง งบประมาณ ๔,๓๐๒,๙๑๒.๙๘
บาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๙เดือน (๒๗๐ วัน)

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่
ขอรับ เงิน สนับ สนุน จากกองทุน ฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้ง ที่ ๖
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศและพลาสมาบับเบิลที่มีต่อการระบุพิกัด
เรียลไทม์ของเทคโนโลยี ๕G และอากาศยานไร้คนขับ
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ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การพิ จ ารณากลั่น กรองโครงการและงบประมาณที่ขอรับเงิน สนับสนุน จาก
กองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒)
ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตาแหน่ง
การเผาในที่โล่ง โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์ เซ็น เซอร์ และอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) : ทบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒ นา
กิ จ การกระจายเสี ย งฯ ตามเอกสารที่ ส านั ก งาน กสทช. เสนอ โดยเห็ น ชอบ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒ นาระบบแจ้ง
เตือนล่วงหน้าและระบุตาแหน่งการเผาในที่โล่ง โดยใช้ โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์
เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) ดังนี้
๑. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการพัฒนาระบบแจ้ง
เตื อ นล่ ว งหน้ า และระบุ ต าแหน่ ง การเผาในที่ โ ล่ ง โดยใช้ โครงข่ ายสื่ อสาร
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) ที่ผ่านเกณฑ์การ
พิจ ารณาทางด้านเทคนิค จานวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบ
แจ้งเตือนล่ วงหน้าและระบุตาแหน่งการเผาในที่โล่ง โดยใช้ โครงข่ายสื่ อสาร
อุป กรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนัก บิน (Drones) รหัส โครงการ
B๒-๐๒๖/๔-๒-๖๓ หน่วยงาน : สำนักงำนพัฒ นำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑๒ เดือน เป็นเงิน
๘,๕๕๒,๓๑๐.๐๐ บำท
๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการพัฒนาระบบแจ้ง
เตื อ นล่ ว งหน้ า และระบุ ต าแหน่ ง การเผาในที่ โ ล่ ง โดยใช้ โครงข่ ายสื่ อสาร
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่ง ไม่มีนักบิน (Drones) ที่ไม่ผ่า นเกณฑ์
การพิจารณาทางด้านเทคนิค จานวน ๕ โครงการ ดังนี้
๒.๑ โครงการพัฒนาระบบระบุตาแหน่งระยะไกลและตรวจจับการเผาไหม้
ในที่โล่ งโดยใช้ โครงข่ายบริเวณกว้างกาลังส่งต่า อุปกรณ์ เซ็นเซอร์ และ
อากาศยานไร้ค นขับ เพื ่อ การควบคุม ปัญ หามลพิษ ทางอากาศใน
ประเทศไทย รหัส โครงการ B๒-๐๐๗/๔-๒-๖๓ หน่ ว ยงาน สถาบั น
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง วิ ท ยำเขตชุ ม พรฯ
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑๒ เดือน
๒.๒ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตาแหน่งการเผาในที่โล่ง
โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนัก บิน
(Drones) รหัส โครงการ B๒-๐๑๒/๔-๒-๖๓ หน่ ว ยงาน สถาบั น
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เทคโนโลยี แห่ งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) ระยะเวลำ
ดำเนินโครงกำร ๑๒ เดือน
๒.๓ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตาแหน่งการเผาในที่โล่ง
โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนัก บิน
(Drones) รหัส โครงการ B๒-๐๑๓/๔-๒-๖๓ หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑๒ เดือน
๒.๔ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือน ป้องปราม และจัดการไฟป่าและการเผา
ในที่โล่ง (พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง) รหัสโครงการ B๒-๐๒๐/๔-๒-๖๓
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านการ
จัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระยะเวลำดำเนิน
โครงกำร ๑๒ เดือน
๒.๕ โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าและระบุตาแหน่งการเผาในที่โล่ง
โดยใช้โครงข่ายสื่อสาร อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนัก บิน
(Drones) รหัสโครงการ B๒-๐๒๘/๔-๒-๖๓ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑๒ เดือน
๓. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการพัฒนาระบบแจ้ง
เตื อ นล่ ว งหน้ า และระบุ ต าแหน่ ง การเผาในที่ โ ล่ ง โดยใช้ โครงข่ ายสื่ อสาร
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones) ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
คุณ สมบัติต ามประกาศคณะกรรมการบริห ารกองทุน ฯ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน (ขั้นที่ ๒) จานวน ๑ โครงการ ได้แก่
โครงการพัฒ นาระบบหุ่น ยนต์ป้อ งกัน ไฟป่า สถานี ค วบคุม ไฟป่า ภูพิง ค์
จัง หวัด เชีย งใหม่ รหัส โครงการ B๒-๐๐๕/๔-๒-๖๓ หน่ว ยงาน สถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ระยะเวลำดำเนินโครงกำร ๑๒ เดือน
เนื่องจากข้อเสนอไม่ครอบคลุมตามขอบเขตของงาน (TOR) และขาดรายละเอียด
ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓.๒ และขอบเขตของงานข้อ ๔.๒, ๔.๔ – ๔.๙
หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ
ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาระบบแจ้ง
เตื อ นล่ ว งหน้ า และระบุ ต าแหน่ งการเผาในที่ โล่ ง โดยใช้ โ ครงข่ า ยสื่ อ สาร
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drones)
๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากตามข้อมูลในตารางที่แสดง
เหตุผลในการปฏิเสธทุกโครงการที่ เหลือคือ ขาดข้อมูลรายละเอียดแนวทาง
การดาเนิ น งานและข้อมูล ของโครงข่าย LPWAN ในพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน
นั่ น คือ ทุกโครงการที่เหลื อถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลข้อเดียวคือไม่มีข้อมูล ของ
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โครงข่าย LPWAN ดังนั้นจึงขอฝากให้ดาเนินการดังนี้ ๑) ตรวจสอบว่าในส่วน
โครงการที่ได้รับอนุมัตินั้นมีรายละเอียดดังกล่าวครบถ้วน ๒) ในอนาคตหาก
คิดว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูล วิกฤตในการให้ ดุลพินิจ ต่อไปอาจจะต้องเขียน
TOR มาให้ชัดเจนว่าต้องส่งข้อมูลนี้มาให้ละเอียด ไม่เช่นนั้นคนที่รู้ว่าเกณฑ์
ในการพิจารณาคือความละเอียดของข้อมูลนี้ก็จะส่งมา แต่คนที่ไม่ รู้ก็อาจจะ
ไม่ได้ให้ความสาคัญหรือไม่ทันระวังและรอบคอบ ซึ่งเป็นเหตุให้ถูก ปฏิเสธ
ซึ่งรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ) ทาหน้าที่
เลขานุการ แจ้งว่าสานักงาน กสทช. ขอรับไปดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : ขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ กสทช.
แต่งตั้งซึ่งใกล้จะครบวาระ : นย.
มติที่ประชุม

อนุ มั ติ ให้ ข ยายระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องคณะอนุ ก รรรมการที่ กสทช.
แต่งตั้งจ านวน ๓ คณะ ออกไปอีก ๑ ปี หรือจนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้น
วาระการดารงตาแหน่ง ซึ่ง เป็น การใช้อานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างศูนย์การเรียนรู้ของสานักงาน กสทช.
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสานักงาน กสทช.
๓. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บการบริ ห ารงานภายในของ
สานักงาน กสทช.

หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที ่ ๕.๓.๔ เรื ่อ ง ขอขยายระยะเวลาการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ข อง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่ กสทช. แต่งตั้งซึ่งใกล้จะครบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : แนวทางการเสนอความเห็น ต่อสานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณี การ
จั ด ทาประมวลจริย ธรรมสาหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐให้ ใช้บั งคั บ ครอบคลุม ถึ ง
คณะกรรมการ : ตบ.
มติที่ประชุม

เห็นชอบแนวทางการเสนอความเห็นต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณี
การจั ดทาประมวลจริยธรรมสาหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ ใช้บังคับครอบคลุ มถึง
คณะกรรมการ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็น
ของที่ ป ระชุม กสทช. ไปปรับ แก้ไขหนัง สือ แจ้ง ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
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หมายเหตุ

ในการประชุ ม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ ประชุ มได้ มี มติ รั บรองมติ ที่ ประชุ ม
กสทช. วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่ อง แนวทางการเสนอความเห็ น ต่ อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ในกรณีการจัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้
บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ : เรื่ อ งที่ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะอนุก รรมการกลั่น กรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ด้านกิจการโทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
เฉพาะในส่วนของภาคผนวก ก : กสท. กทค. คบ.
มติที่ประชุม

เห็ นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองงานของ กสทช.
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงประกาศ
กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เฉพาะในส่วน
ของภาคผนวก ก และเห็นชอบผลการพิจารณา/แนวทางดาเนินการต่อไป
ของ กสทช.
๒. เห็ น ชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริห ารคลื่น ความถี่
ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ....) ทั้ง นี้ ให้สานัก งาน กสทช. ดาเนิน การเพื่อ ให้มีผ ล
บังคับใช้ต่อไป

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม
กสทช. วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒) เฉพาะในส่วนของภาคผนวก ก
๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเสนอระเบียบวาระว่า
เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งสองกิจการ
มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายน แต่กลับเพิ่งมีการนาเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. ในครั้งนี้ จึงขอฝากให้ตรวจสอบว่า
เกิดข้อติดขัดหรือจุดล่าช้าตรงจุดไหน อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดกรณีลักษณะนี้อีก
โดยเฉพาะสาหรับระเบียบวาระที่เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ

ระเบียบวาระที่ ๖ :

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี –

ประธาน

ได้แจ้งกาหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

