
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

___________________________ 
 

ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ   
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ   
๕.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๖. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. ท าหน้าที่เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ ติดภารกิจ   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 

เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม  
๔. นายณพ  อังคะสุวพลา ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางสุชนัน  โชคสิทธิกร ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
๗. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวนภาภรณ์  ล้ออัศจรรย์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
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ผู้ชี้แจง 
 

๑. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  และโทรทัศน์  
๒. นายชาญวุฒิ  อ านวยสิน   ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา   
๓.  นางกุลรพี  ศรีเพชร ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา   
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ 
รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
โทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน) ร่วมพิธีรับมอบเงินการประมูลคลื่นความถี่จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด ย่านความถ่ี 900 MHz งวดที่ ๔ จ านวน ๔,๐๗๒.๘๕ ล้านบาท และคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz งวด
สุดท้าย จ านวน ๓,๓๔๖.๖๙ ล้านบาท ตามเงื่อนไขของการช าระเงินประมูล ณ บริเวณห้องโถง อาคาร
อ านวยการ ส านักงาน กสทช. โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จะน าส่งกระทรวงการคลัง
เพ่ือเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  
  ๒. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ 
กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข) ร่วมพิธีรับมอบเงินการประมูลคลื่นความถี่
จากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ย่านความถี่ 700 MHz งวดที่สอง ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๘๘๑.๔๙ ล้าน
บาท ตามเงื่อนไขของการช าระเงินประมูล ณ บริเวณห้องโถง อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช. โดยเงิน
ค่าประมูลดังกล่าว ส านักงาน กสทช. จะน าส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  
  ๓. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. 
รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม (นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน) 
ร่วมพิธีรับมอบเงินประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล  
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ย่านความถี่ 700 MHz งวดที่สอง เป็นจ านวนเงิน ๑,๘๘๑.๔๙ ล้านบาท ตามเงื่อนไข
ของการช าระเงินประมูล ณ บริเวณห้องโถง อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช. โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว 
ส านักงาน กสทช. จะน าส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  
 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๔  
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช.  นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งที่ประชุมว่าไม่ขอร่วมพิจารณาวาระรับรองรายงานการประชุม 

กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากไม่ได้
เข้าร่วมประชุมครั้งดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

   
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๙๔ เรื่อง และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ 
กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑ เรื่อง 
รวม ๙๕ เรื่อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
ไตรมาสที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ : กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย  

จิตรภาษ์นันท์) ไตรมาสที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายวิษณุ 
ตัณฑวิรุฬห์  นายสุชาติ ขวัญเกื้อ  และนางสาวอาภาวัลย์ สรรพโส ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑  
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ : คส.  

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
เร่งด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดยเคร่งครัดต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :   รายงานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และรายงานข้อมูล

การเรียกส าเร็จและความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ประจ าปี 
๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ : ชท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และรายงาน
ข้อมูลการเรียกส าเร็จและความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องรายงานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม ดังนี้   
๑. ในส่วนของการควบรวมระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีปัญหาเรื่องทางเทคนิค ไม่สามารถ
ส่งผ่าน traffic ไปยังโครงข่ายปลายทางได้ อาจจะต้องน าบทเรียนไปพิจารณา
ว่าในอนาคตจะมีมาตรการป้องกันหรือรองรับอย่างไร หากมีการรวมโครงข่าย
แล้วก่อให้เกิดปัญหาทางเทคนิคเช่นนี้ขึ้นอีก 

๒. ปริมาณการเชื่อมต่อ SMS ไม่เป็นไปตามสัดส่วนยอดผู้ใช้บริการ แสดงว่าบางค่าย
มีการขาย Commercial SMS ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุท าให้เกิดปัญหา SMS 
ที่มีการร้องเรียนเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน จึงขอฝากส านักงาน กสทช. 
ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเร็วด้วย 

๓. เนื่องจากมีผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีข้อเสนอโครงข่าย 
๕๖ ราย แต่มีสัญญาการใช้โครงข่ายเพียง ๕ ราย ส านักงาน กสทช. จึงควรจะต้อง
ติดตามตรวจสอบอีก ๕๑ รายด้วยว่ามีการจัดท าสัญญาหรือไม่อย่างไร และต้องให้
ส่งสัญญามาเพ่ือตรวจสอบบังคับให้เป็นไปตามประกาศต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :   รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : มท. ทท. คท.๑ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ : รท.   
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่อง รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผลการด าเนินงานจ านวน ๐ ราย โดยฝากส านักงาน 
กสทช. ช่วยเร่งด าเนินการแก้ไขเรื่องนี้ตามแนวทางที่เคยมีการพิจารณากันไว้แล้ว
โดยด่วนต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  :  รายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๑๗๐๓/

๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๔๕/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) กับเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับการก าหนดค่าปรับทางปกครองกรณีผู้ฟ้องคดีไม่
จัดสรรเงินรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ : มท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งจ าหน่ายคดีของศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๑๗๐๓/๒๕๖๒ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๔๕/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) กับเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ 
กรณีพิพาทเกี่ยวกับการก าหนดค่าปรับทางปกครองตามหนังสือส านักงาน กสทช. 
ด่วนที่สุด ที่ สทช ๕๐๑๔/ว.๓๑๗๕๘.๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ที่ก าหนดให้ผู้ฟ้องคดีช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
นับแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะด าเนินการจัดสรรเงินรายได้
จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ – ๓๐ 
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พฤษภาคม ๒๕๕๕) ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี พร้อมเงินเพ่ิมให้แก่ส านักงาน กสทช. 
และมติที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ที่พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีมติยืนตามค าสั่งก าหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. ดังกล่าว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้ กสทช. แพ้คดี ในคดีหมายเลขด าที่ 

อ.๔๔๕/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๑๘/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล 
โฟน จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ที่ ๑ เลขาธิการ กสทช. ที่ ๒ ส านักงาน กสทช. 
ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เลขาธิการ กสทช. มีค าสั่งก าหนด
ค่าปรับทางปกครองกรณีผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ : มท.  

  
มติที่ประชุม รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้ กสทช. แพ้คดี ในคดีหมายเลขด าที่  

อ.๔๔๕/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๑๘/๒๕๖๔ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล โฟน 
จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ที่ ๑ เลขาธิการ กสทช. ที่ ๒ ส านักงาน กสทช. ที่ ๓ 
ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ เลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขาธิการ กสทช. จึงมีค าสั่งก าหนดค่าปรับทางปกครองใน
อัตราวันละ ๑๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะด าเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(บริการคงสิทธิเลขหมายฯ) แล้วเสร็จ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่อง รายงานค าพิพากษาศาลปกครองเกี่ยวกับ

เรื่องค่าปรับ โดยขอฝากส านักงาน กสทช. ให้ไปปรับปรุงในส่วนของการก าหนด
ค่าปรับ กล่าวคือควรจะต้องน าแนวทางที่ศาลปกครองสูงสุดวางไว้เป็นแนวทางใน
การพิจารณามาประกอบร่วมด้วย จะได้ไม่เกิดคดีใหม่ๆ มา 

   
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การก าหนดผู้รับมอบอ านาจช่วงในคดีหมายเลขด าที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๘, ๑๒๒๘/๒๕๕๙, 
 ๑๗๑๒/๒๕๕๙ และ ๒๓๙๒/๒๕๖๑ ใหม่ อันเนื่องมาจากกรณีศาลปกครอง

กลางมีค าสั่งรวมคดีและส านักงานอัยการสูงสุดส่งคืนส านวนคดี คดีพิพาท
เกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เป็นการ
ชั่วคราวแทนรัฐตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็น
การชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท.  
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มติที่ประชุม ๑. รับทราบค าสั่งรวมส านวนคดีหมายเลขด าที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๘, ๑๗๑๒/๒๕๕๙, 
๒๓๙๒/๒๕๖๑ กับส านวนคดีหมายเลขด าที่ ๔๙๐/๒๕๕๙ และส านวนคดี
หมายเลขด าที่ ๑๒๒๘/๒๕๕๙ ของศาลปกครองกลาง คดีพิพาทเกี่ยวกับการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด เป็นการชั่วคราวแทนรัฐ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวใน
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๒. รับทราบการส่งคืนส านวนคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๒๘/๒๕๕๙ ของส านักงาน
คดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด โดยให้ กสทช. ส านักงาน กสทช. เป็นผู้
ด าเนินคดีเอง  

 ๓. ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีมติ
เห็นควรมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงจาก กสทช. 
ในการด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีหมายเลขด าที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๘, ๑๗๑๒/
๒๕๕๙, ๒๓๙๒/๒๕๖๑ และคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๒๘/๒๕๕๙ และให้ยกเลิก
การมอบอ านาจช่วงตามหนังสือมอบอ านาจช่วงฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีหมายเลขด าที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๘, ๑๗๑๒/๒๕๕๙ 
และ ๒๓๙๒/๒๕๖๑ 

  อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) มีมติไม่เห็นชอบในเรื่องการ
ก าหนดผู้รับมอบอ านาจช่วง โดยยืนยันในหลักการเรื่องการมอบอ านาจในการ
รับผิดชอบคดีในคดีที่มีการฟ้องคณะกรรมการตามที่ได้เคยลงมติไว้ในคราวการ
ประชุม กทค. และ กสทช. ที่ผ่านๆ มา ว่า ควรมอบกรรมการคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการรับผิดชอบคดีในส่วนของกรรมการเอง แทนที่จะ
มอบให้เลขาธิการ กสทช. เนื่องจากในคดีดังกล่าวมีทั้ง กสทช. ส านักงาน กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันอยู่แล้ว อีกทั้ง ในทางปฏิบัติ 
กรรมการก็มอบอ านาจช่วงให้ส านักงาน กสทช. ไปยื่นค าให้การหรือฟังการ
พิจารณาคดีอยู่แล้ว ผู้รับผิดชอบคดีในส่วนของคณะกรรมการจึงควรเป็น
กรรมการ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการไม่ใส่ใจในเนื้อหาของคดี อีกทั้งเมื่อผล
ของการพิพากษาออกมาก็จะผูกพันถึงกรรมการด้วย นอกจากนั้น การพิจารณา
มอบอ านาจในการรับผิดชอบคดีนี้ให้เลขาธิการ กสทช. น่าจะไม่เป็นไปตาม
หลักการเดิมที่ที่ประชุม กทค. และ กสทช. เคยตกลงกัน ทั้งนี้ การจะมอบ
อ านาจในการรับผิดชอบคดีให้เลขาธิการ กสทช. ก็ควรต้องมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ชัดเจนว่าเป็นคดีลักษณะใด ประเภทใด ซึ่งอย่างน้อยต้องไม่ใช่คดีที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางหรือนโยบายการก ากับดูแลที่ส าคัญ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด 
ช่องรายการ อันดามันแชนแนล : ปส. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท พี เอ  บิสสิเนส 
ภูเก็ต จ ากัด ช่องรายการ อันดามันแชนแนล ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๕ สถานี : ปส. 

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๕ สถานี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบ
กิจการ ซึ่งมีเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ว่า “นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป ให้การใช้งานคลื่นความถ่ีเป็นการใช้งานคลื่นด้วยก าลังส่งต่ า 
ตามมาตรฐานทางเทคนิคตามท่ี กสทช. จะประกาศก าหนดต่อไป” รวมทั้งแจ้ง
ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เพ่ือให้
ทุกสถานีทราบและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการอนุญาต 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ ยืนยันความเห็นเช่นเดิมว่า ไม่เห็นด้วยกับการก าหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการในภาพรวมเป็นภายในปี ๒๕๖๗ 
เนื่องจากเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้มีการเรียกคืนคลื่นความถ่ี
ในกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ถึงกว่าสองปี โดยในส่วนของวิทยุ
บริการทางธุรกิจ กฎหมายก าหนดให้การจัดสรรต้องท าโดยวิธีการประมูลด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ : ปส. 
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ ้น
จ านวน ๔๑ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
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๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน  ๒๖  สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน  ๑๐  สถานี 
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน  จ านวน    ๕  สถานี 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการทุกสถานีทราบถึงก าหนดแนวทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาต 
โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการเปลี่ยนผ่านด้านการทดลองประกอบกิจการ 
ซึ่งมีเงื่อนเวลาการใช้งานคลื่นความถี่นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยก าลังส่งต่ าตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดต่อไป รวมทั้งแจ้งระยะเวลา
สิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการ (ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗) เพ่ือให้ทุกสถานีทราบ
และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการอนุญาต 

 
หมายเหตุ ๑.  กสทช. ประวิทย์ฯ ขอยืนยันความเห็นตามที่เคยแสดงไว้ตลอดมาว่า จ าเป็น

จะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงให้มีกรอบระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับ
กิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความ
ถี่เอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ย่อมควรที่จะต้องเร่ง
เดินหน้าสู่การจัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป  ไม่ควรที่จะ
อนุญาตให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อีกทั้ง ล่าสุดนี้
ได้มีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่  อ.๑๓๖๕/๒๕๖๓ 
วินิจฉัยว่าข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคสี่ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บัญญัติ
ให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือกิจการกระจายเสียงต้องค านึงถึงการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม และไม่ขัดกับมาตรา ๔๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน ที่บัญญัติให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรต้องเร่งแก้ไขเรื่อง
ดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายและค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยเร็วท่ีสุด 

      นอกจากนี้ ยังไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทดลอง
ประกอบกิจการในภาพรวมเป็นภายในปี ๒๕๖๗ เนื่องจากเกินกว่ากรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเรียกคืนคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือน ามาจัดสรรใหม่ด้วยวิธีการประมูลในส่วนของวิทยุธุรกิจ ถึงกว่าสองปี 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ดังนี้ 

  ผมขอสงวนความเห็นกรณีการให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในประเภทกิจการทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นการให้อนุญาตที่มี
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ก าหนดระยะเวลาเกินกว่าวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งต้องถือเป็นวันสิ้นสุด
การทดลองประกอบกิจการ และต้องเข้าสู่กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือ
รับใบอนุญาตตามกฎหมาย โดยเฉพาะการให้อนุญาตในประเภทกิจการทาง
ธุรกิจไม่ว่าจะระดับใดก็ตามย่อมต้องก าหนดวิธีคัดเลือกโดยการประมูลเพ่ือให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

   ทั้งนี้กรณีการแจ้งให้สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการทุกสถานี
ทราบนั้น การระบุว่าการใช้งานคลื่นความถี่นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไปให้การใช้งานคลื่นความถี่เป็นการใช้งานคลื่นความถี่ด้วยก าลังส่งต่ า
ตามมาตรฐานเทคนิคที่ กสทช. จะประกาศก าหนดต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ก าหนดก าลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน 
๕๐ วัตต์ ขณะที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ซึ่งจะน ามาบังคับใช้กับผู้ทดลองออกอากาศนั้น 
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีมตเิห็นชอบ
ประกาศฉบับดังกล่าว และอยู่ระหว่างน าไปประกาศราชกิจจานุเบกษานั้น  
ได้ก าหนดก าลังส่งของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ 

True Visions แพ็กเกจแฮปปี้ แฟมิลี ่ เอชดี พร้อมยกเว้นค่าปรับกรณี
ยกเว้นค่าปรับหากยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขที่ 
๑๔๗/๒๕๖๓) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการถอนเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิก

การใช้บริการ True Visions แพ็กเกจแฮปปี้ แฟมิลี่ เอชดี พร้อมยกเว้นค่าปรับ
กรณียกเว้นค่าปรับหากยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขที่ 
๑๔๗/๒๕๖๓) เนื่องจากผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาจากบริษั ทฯ แล้ว ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ – ๔.๑๗ ซึ่งเป็นเรื่องใน

ลักษณะเดียวกัน คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ บ้าง กลางปี 
๒๕๖๔ บ้าง แต่กลับเพ่ิงมีการมาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในต้นปี ๒๕๖๕ ส านักงาน 
กสทช. อาจจะต้องติดตามว่ามีเรื่องในลักษณะนี้ค้างอยู่เป็นจ านวนมากหรือไม่
อย่างไร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการน าเสนอเรื่อง เนื่องจากมีหลายเรื่องที่
อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปีและบอกให้น าเสนอ
ที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ แต่กลับใช้เวลานาน ๗ – ๘ เดือนกว่าจะมีการ
เสนอมาจริง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน  
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบค่าบริการ
และค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหายที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการ 
True Visions (เลขที่ ๑๗๙/๒๕๖๓) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบ

ค่าบริการและค่าปรับกรณีอุปกรณ์เสียหายที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้
บริการ True Visions (เลขท่ี ๑๗๙/๒๕๖๓) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามเรื่องร้องเรียน และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ - ๔.๑๗ ซึ่งเป็นเรื่องใน

ลักษณะเดียวกัน คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ บ้าง กลางปี 
๒๕๖๔ บ้าง แต่กลับเพ่ิงมีการมาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในต้นปี ๒๕๖๕ 
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องติดตามว่ามีเรื่องลักษณะนี้ค้างอยู่เป็นจ านวนมาก
หรือไม่อย่างไร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการน าเสนอเรื่อง เนื่องจากมีหลาย
เรื่องที่อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปี โดยบอกให้
น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ แต่กลับใช้เวลานาน ๗ - ๘ เดือนกว่าจะมี
การเสนอมาจริง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขให้สามารถ

รับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียมได้ปกติ (เลขที่ 
๙๐/๒๕๖๔) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 

แก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาดาวเทียมได้ปกติ 
(เลขท่ี ๙๐/๒๕๖๔) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน 
และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ - ๔.๑๗ ซึ่งเป็นเรื่องใน

ลักษณะเดียวกัน คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ บ้าง กลางปี 
๒๕๖๔ บ้าง แต่กลับเพ่ิงมีการมาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในต้นปี ๒๕๖๕ 
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องติดตามว่ามีเรื่องลักษณะนี้ค้างอยู่เป็นจ านวนมาก
หรือไม่อย่างไร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการน าเสนอเรื่อง เนื่องจากมีหลาย
เรื่องที่อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปี โดยบอกให้
น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ แต่กลับใช้เวลานาน ๗ - ๘ เดือนกว่าจะมี
การเสนอมาจริง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าประกัน
อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม กรณียกเลิกการใช้บริการ True Visions 
(เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓) : บส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการถอนเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่า

ประกันอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม กรณียกเลิกการใช้บริการ True Visions 
(เลขที่ ๙๔/๒๕๖๓) เนื่องจากผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาจากบริษัทฯ แล้ว 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ - ๔.๑๗ ซึ่งเป็นเรื่องใน

ลักษณะเดียวกัน คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ บ้าง กลางปี 
๒๕๖๔ บ้าง แต่กลับเพ่ิงมีการมาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในต้นปี ๒๕๖๕ 
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องติดตามว่ามีเรื่องลักษณะนี้ค้างอยู่เป็นจ านวนมาก
หรือไม่อย่างไร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการน าเสนอเรื่อง เนื่องจากมีหลาย
เรื่องที่อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปี โดยบอกให้
น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ แต่กลับใช้เวลานาน ๗ - ๘ เดือนกว่าจะมี
การเสนอมาจริง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นค่าบริการ

กรณีไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณ True Visions 
ได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๓) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้น

ค่าบริการกรณีไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณ True Visions 
ได้ตามปกติ (เลขที่ ๑๖๓/๒๕๖๓) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ตามเรื่องร้องเรียน และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ - ๔.๑๗ ซึ่งเป็นเรื่องใน

ลักษณะเดียวกัน คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ บ้าง กลางปี 
๒๕๖๔ บ้าง แต่กลับเพ่ิงมีการมาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในต้นปี ๒๕๖๕ 
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องติดตามว่ามีเรื่องลักษณะนี้ค้างอยู่เป็นจ านวนมาก
หรือไม่อย่างไร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการน าเสนอเรื่อง เนื่องจากมีหลาย
เรื่องที่อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปี โดยบอกให้
น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ แต่กลับใช้เวลานาน ๗ - ๘ เดือนกว่าจะมี
การเสนอมาจริง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ 
True Visions พร้อมคืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ให้กับผู้ร้องเรียน (เลขที่ ๔/๒๕๖๔) : บส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการ

ใช ้บร ิการ True Visions พร ้อมคืนเง ินค่าม ัดจ าอ ุปกรณ์กล ่องร ับส ัญญาณ
ดาวเทียมให้กับผู้ร้องเรียน (เลขที่ ๔/๒๕๖๔) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ - ๔.๑๗ ซึ่งเป็นเรื่องใน

ลักษณะเดียวกัน คือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ยุติเรื่องไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ บ้าง กลางปี 
๒๕๖๔ บ้าง แต่กลับเพ่ิงมีการมาน าเสนอให้ที่ประชุมทราบในต้นปี ๒๕๖๕ 
ส านักงาน กสทช. อาจจะต้องติดตามว่ามีเรื่องลักษณะนี้ค้างอยู่เป็นจ านวนมาก
หรือไม่อย่างไร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการน าเสนอเรื่อง เนื่องจากมีหลาย
เรื่องที่อนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วเสร็จตั้งแต่กลางปี โดยบอกให้
น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ แต่กลับใช้เวลานาน ๗ - ๘ เดือนกว่าจะมี
การเสนอมาจริง จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลท ฟอร์ม จ ากัด แก้ไขให้สามารถ

รับชมช่องรายการต่างๆ ได้ตามปกติ พร้อมยกเลิกการ reboot ช่องรายการไปยัง 
TVD momo ในกล่องรับสัญญาณ IPM (เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๓) : บส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลท ฟอร์ม จ ากัด 

แก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการต่างๆ ได้ตามปกติ พร้อมยกเลิกการ reboot 
ช่องรายการไปยัง TVD momo ในกล่องรับสัญญาณ IPM (เลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๓) 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียน และผู้ร้องเรียน
ยินดียุติเรื่องร้องเรียน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องร้องเรียนกรณีดาวเทียมซึ่งรับสัญญาณ

แล้วมีความผิดปกติ โดยมีการเปลี่ยนช่องเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการรบกวน
ของคลื่น C-Band ทางด้านโทรคมนาคม จากการที่คลื่นย่านอ่ืนมารบกวน LNB 
ในส่วน C-Band จึงขอฝากส านักงาน กสทช. ตรวจสอบว่ามีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้น
ที่อ่ืนหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการตั้งเสาสถานีในส่วนคลื่นที่คาบเกี่ยวกับ C-Band 
ก็มีพ้ืนที่กว้างขวางทั่วประเทศแล้ว เพ่ือจะได้จัดการแก้ปัญหาเชิงระบบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ :   รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ (กรกฎาคม 
– กันยายน ๒๕๖๔) : นท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจ าไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ 
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) ก่อนส านักงาน กสทช. น าไปเผยแพร่ต่อไป 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม 

ไตรมาสที่ ๓ ซึ่งมีประเด็นตามที่ตั้งข้อสังเกตไว้ในชั้นอนุกรรมการฯ ดังนี้  
   ๑. ในรายการส่งเสริมการขายใหม่ส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการจะรายงานโดย

ไม่รวมการให้บริการส่งข้อความแบบมัลติมีเดีย (Multimedia Messaging 
Service: MMS) และบริการรับส่งข้อความแบบสั้น (Short Message Service : 
SMS) ดังนั้นหมายถึงการคิดค่าบริการจะเป็นแบบ Pay Per Use ส านักงาน กสทช. 
จึงควรต้องติดตามอัตราค่าบริการ MMS และ SMS ด้วย 

   ๒. ผู้ใช้บริการของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน 
(Mobile Virtual Network Operator : MVNO) ในประเทศไทยมจี านวนไม่ถึง 
๔๐,๐๐๐ ราย ซึ่งถือว่ามีจ านวนน้อยมาก ส านักงาน กสทช. จึงควรพิจารณา
แนวทางด าเนินการเพ่ือให้ผู้ให้บริการ MVNO สามารถแข่งขันและอยู่รอดใน
ตลาดได ้

   ๓. ในส่วนของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International 
Telephone Services) หลังจากที่มีการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้วนั้น ส านักงาน กสทช. 
ควรต้องติดตามว่า อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่อย่างไร รวมถึงบริการอ่ืนๆ ด้วย เพราะอาจจะมี
ผลกระทบจากการควบรวมกิจการ 

   ๔. ในส่วนของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าที่พบว่า ประชากร
มีการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจ าที่ต่อครัวเรือนเกือบ ๕๘% 
แล้ว ซึ่ งถือว่า เป็นตัว เลขที่ดี  อย่างไรก็ตาม รายการส่ง เสริมการขาย 
(Promotion) ส่วนใหญ่จะเป็นแบบขายพ่วง (Bundle) ซึ่งควรจะต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบว่าจะท าให้อัตราค่าบริการมีลักษณะที่เหมาะสมได้อย่างไร 

   ๕. บทความพิเศษที่ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องเทคโนโลยี ๕G เป็นประโยชน์ 
ซึ่งส านักงาน กสทช. เสนอให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
และก ากับดูแลให้มีการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส านักงาน 
กสทช. จะต้องเตรียมเสนอ กสทช. ชุดใหม่ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ :   รายงานการรวมธุรกิจและสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ : วท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการรวมธุรกิจและสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๒ 
ปี ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องรายงานการรวมธุรกิจและสภาพตลาด

โทรคมนาคม ซึ่งมีประเด็นเรื่อง MVNO มีสัดส่วนทางการตลาดค่อนข้างน้อยถึง
น้อยมาก จึงขอฝากให้ส านักงาน กสทช. ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์มาตรการ
ในการที่จะท าให้ MVNO อยู่ได้ในตลาด โดยเฉพาะในอนาคตถ้าจะมีการควบรวม
กิจการระหว่างรายใหญ่จนท าให้ผู้เล่นรายใหญ่ลดลง ก็อาจยิ่งจ าเป็นต้องเพ่ิมฐาน
ของผู้เล่นรายเล็กหรือ MVNO ให้มากขึ้น  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :   รายงานการรวมธุรกิจและสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ : วท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการรวมธุรกิจและสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๔ 

ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ :   ผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. 

ประจ าปี ๒๕๖๔ : บย. 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประเมินการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน 
กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕    : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ :  การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลอง

ประกอบกิจการ จ านวน ๓ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) : ปส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๑๑ 

ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
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พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากระยะเวลาทดลอง
ประกอบกิจการได้สิ้นสุดลงแล้ว และผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง จ านวน ๒ สถานี ดังนี้ 

  ๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีพัน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักลูกทุ่ง 
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๐๓๒ ความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดอุดรธานี  

  ๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง อีสานมหานคร  
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดสกลนคร 

 ๒. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วย
ตนเอง และเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเชียงใหม่ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ฮอตเรดิโอ  
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๔ ความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดอุดรธานี ตามข้อ 
๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการ ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลอง
ประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมซึ่งใช้ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒. เพ่ือให้
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการเป็นผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง      

 ๔. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒. 
ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และท าลาย
หรือจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ
ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี 
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืน  
ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 ๕. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ  
การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุ
คมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. และข้อ ๒. หากพบการกระท าความผิด 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค 
รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและ
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การท าลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายัง
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) และ
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ขส.) เพ่ือทราบ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๓ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ของบริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด ช่องรายการ CCTV 1 TV : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ช่องรายการ CCTV 1 TV ใบอนุญาต
เลขที่ B1–S21040–0032–63 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ให้บริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
และน าส่งเงินเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบ
กิจการ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิก
ประกอบกิจการ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เ พื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื ่นความถี่  
แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรี บีบี ทีวี จ ากัด ช่องรายการ CCTV 1 TV 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ : การอนุญาตให้บริษัท นิว ทีเอ็ม จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ส าหรับกิจการที่ ไ ม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์ นิว ทีเอ็ม (NEW TM) : ปส. 
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท นิว ทีเอ็ม จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ นิว ทีเอ็ม (NEW TM) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต 
๕ ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท นิว ทีเอ็ม จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก   
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ นิว ทีเอ็ม (NEW TM)  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ : การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
ช่องรายการ TechStorm TV : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับ
สมาชิก ช่องรายการ TechStorm TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปีนับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด 
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ TechStorm TV 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การอนุญาตให้บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
จ านวน ๔ ช่องรายการ : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
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สมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปีนับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ ดังนี้  

 ๑. ช่องรายการ เรียนสนุก  
 ๒. ช่องรายการ รู้จริง 
 ๓. ช่องรายการ พี เอ เคเบิลทีวี 
 ๔. ช่องรายการ โฮม สเตย์ 
     
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จ ากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก จ านวน ๔ ช่องรายการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : แนวทางการก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้ รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี 
ที่ตั้งเครื่องส่ง และท่ีตั้งสายอากาศ : ปส. 

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

ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบแนวทางการก าหนด
เงื่อนไขเพ่ิมเติมกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้ง
สายอากาศ โดยก าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาค าร้องและมีมติให้
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ ส านักงาน กสทช. 
จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องได้รับทราบ โดยจะมีการก าหนด
เงื่อนไขให้ผู้ยื่นค าร้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานสิทธิ์ในการใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เสาส่งโดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของผู้มีอ านาจกระท าการแทนในนิติบุคคลหรือ
กลุ่มคน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการยินยอมให้ใช้พื้นที่หรือสัญญาเช่า 
ซึ่งมีระยะการถือครองหรือระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ การท าสัญญา
เช่าจะต้องจดทะเบียนการเช่า ณ ส านักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่  
ตามมาตรา ๕๓๘ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นอืน่ใด ให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี” 

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดย กสทช. ประวิทย์ฯ ลงมติและมีความเห็นแตกต่างว่า  
แนวทางการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้ง
เครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ ถือว่าเป็นเรื่องในเชิงนโยบายการวางหลักเกณฑ์
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การก ากับดูแล ซึ่งจะส่งผลบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม ประกอบกับ
การถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงก าลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการ
ที่จะต้องสิ้นสุดลง โดย กสทช. ต้องด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ การขอ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งต่างๆ ในช่วงเวลานี้ย่อมสะท้อนถึงความไม่พร้อมในการประกอบ
กิจการ จึงเห็นว่าไม่มีความเร่งรัดที่จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว 
และสมควรที่จะด าเนินการภายหลังการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้ กสทช. ชุดใหม่
เป็นผู้พิจารณาก็จะเหมาะสมกว่า 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง แนวทางการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมกรณีสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขอ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และท่ีตั้งสายอากาศ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๑๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ ดังนี้ 

  ในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั ้งสถานี ที่ตั ้งเครื่องส่ง  
และที่ตั้งสายอากาศ ที่ผ่านมาผมได้มีบันทึกสงวนความเห็นในเรื่องดังกล่าวมา
โดยตลอด โดยผมยังคงยืนยันว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการอนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงก็เพ่ือรอวันที่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
การอนุญาต ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงความพร้อมทางด้านมาตรฐานทาง
เทคนิค อันครอบคลุมไปถึงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศด้วย 
และเมื่อพิจารณาประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาต ฉบับลงวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ก าหนดให้การออกอากาศด้วยการใช้งานคลื่นความถี่ด้วย
ก าลังต่ าตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศก าหนดนั้น จะสิ้นสุดลงพร้อมกันปี          
พ.ศ. ๒๕๖๗ อันเป็นระยะเวลาเพียงไม่นานนับจากนี้ ผมจึงเห็นควรไม่รับค า
ร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ และไม่เห็น
ควรที่จะมีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี 
ที่ตั้งเครื่องส่ง และท่ีตั้งสายอากาศ อีกต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร ขออนุมัติปรับปรุงการออกอากาศสถานี

วิทยุกระจายเสียง กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ความถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz : 
ปส. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
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 ๑. อนุญาตให้กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ความถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz ใช้ข้อมูลเดิม
ตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม.  

 ๒. กรณีกองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร จะด าเนินการปรับปรุงเสาอากาศใหม่
ให้เป็นแบบ SELF SUPPORTED TOWER (แบบสามเหลี่ยมไม่มีสายตึง) 
การด าเนินการจัดหาเครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ก าลังส่ง ๑๐ kW และระบบ
ออกอากาศวิทยุ SHIVELY LABS รุ ่น๖๘๑๓-๘, ๘ BAYS FM ANTENNA 
AND ACCESSORIES จะต้องด าเนินการดังนี้  

  ๒.๑ สถานที่ตั้งเครื่องส่ง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลทหารปืนใหญ่
ต่อสู ้อากาศยาน ความถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz ละติจูด ๑๓.๗๙๘๑๕๑ 
องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๑๘๓๗ องศาตะวันออก  

  ๒.๒ การส่งสัญญาณและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ให้ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. โดยใช้
ความถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดของโพลาไรเซชัน 
แนวตั ้ง ERP-V ที ่ ๑๖.๙ กิโลวัตต์ (ERPTotal ที่ ๑๖.๙ กิโลวัตต์) 
และความสูงสายอากาศที่ ๑๐๐ เมตร (ข้อมูลเดิมตามแผนความถี่)  

  ๒.๓ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้น าเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๓. กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนด
ในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

 ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร
ทราบถึงค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๗๖/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ข้อ ๗ ซึ่งก าหนดให้ กสทช. 
หรือส านักงาน กสทช. ด าเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่หรือ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา ๕ ปีนับแต่วันครบก าหนดแผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ดังกล่าว ดังนั้น ระยะเวลาในการใช้งานหรือถือครองคลื่นความถี่
ภายใต้ค าสั่ง คสช. ดังกล่าว จึงนับต่อไปอีก ๕ ปีนับแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร ขออนุมัติ
ปรับปรุงการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน ความถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz 
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 ๒.  กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการถือครอง
คลื่นความถี่ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ ก็ควรจะต้องน าคลื่นไปจัดสรรใหม่
โดยมีการ Refarm คลื่นทั้งหมด ดังนั้น การที่หน่วยงานราชการขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งหรือปรับปรุงอะไรซึ่งมีต้นทุน แสดงว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะ
ได้รับการจัดสรรคลื่นใหม่ มิเช่นนั้นจะไม่คุ้มทุน เพราะระยะเวลาการออกอากาศ
จะเหลือไม่ถึง ๔ เดือน ดังนั้นตรงนี้อาจจะส่งสัญญาณว่าเราอาจจะสื่อสาร
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือมีการสื่อสารที่แสดงให้เขาเห็นว่าอย่างไรเสีย
ทุกสถานีจะได้รับการจัดสรรคลื่นต่อซึ่งอาจจะท าให้ไม่เกิดการปฏิรูปการใช้
คลื่นอย่างเหมาะสม แต่ถ้าหากเขายืนยันว่าจะท าก็ไม่ขัดข้อง เพียงแต่ว่าสิทธิ์
จะสิ้นสุดในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ และมีประเด็นเรื่องภาระจากการปรับปรุง
เสาอากาศ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

รายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ปกติ จ านวน ๑๓ ราย : บส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบผลการพิจารณายุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 

จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ได้ปกติ จ านวน ๑๒ ราย เนื่องจากบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขให้
ผู้ร้องเรียนสามารถรับชมช่องรายการได้ปกติ และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่องร้องเรียน  

 ๒. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
แก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ปกติ 
จ านวน ๑ ราย ซึ่งแม้ว่าผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ที่จะรับชมช่องรายการดังกล่าว 
และไม่ใช้บริการของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด อีกต่อไป แต่ก็ประสงค์
จะร้องเรียนต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  
จึงไม่เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗)  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ร้องเรียนตามข้อ ๒. ว่า หากประสงค์จะ
ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด หรือกรณี
เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้   
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หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ได้ปกติ จ านวน ๑๓ ราย 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ส าหรับผู้ที่ไม่ยินดียุติเรื่องร้องเรียนจ านวน 
๑ ราย หากมีกรณีเช่นนี้อีกในอนาคต ขอให้ใส่ชื่อไว้ด้วย เพราะเข้าใจว่าต่อไป
ผู้ร้องเรียนลักษณะนี้คงใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครอง อีกทั้งกรณีที่กล่าวว่ามี 
๑๒ รายกับ ๑ ราย โดยที่ไม่ได้ระบุว่า ๑ รายนั้นคือใคร การแจ้งค าสั่งทาง
ปกครองจะเกิดความสับสบและเป็นปัญหา ขณะที่ในส่วน ๑๒ ราย ถ้าไม่
แจ้งรายชื่อเพราะเห็นว่ามีจ านวนมากก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างไรเสียเจ้าตัวก็
ยินดียุติเรื่อง   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เจ. เรดิโอ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ท้องถิ่นไทยเสียงจากโคกท าเล คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พี.เจ. เรดิโอ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทยเสียงจากโคกท าเล 
คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ๓๓ ชนิดน้ าหมักสมุนไพร
เทียนหลง เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-๑๗๑๕๗-๑-๐๐๐๓ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่
มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๒) ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เจ. เรดิโอ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทยเสียงจากโคกท าเล คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz 
จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อ านาจ
ก าหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เจ. เรดิโอ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทยเสียงจากโคกท าเล คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz 
จังหวัดร้อยเอ็ด โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรดิโอ โซไซตี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง KISS Media 

(ชื่อเดิม ลูกทุ่งเกษตรไทย) คลื่นความถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz จังหวัดมหาสารคาม 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งปรับทางปกครองต่อห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เรดิโอ โซไซตี้ สถานีวิทยุ กระจายเสียง KISS Media (ชื่อเดิม ลูกทุ่งเกษตรไทย) 
คลื่นความถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz จังหวัดมหาสารคาม เป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) กรณีท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ สถานีวิทยุกระจายเสียง KISS Media 
ได้มีการออกอากาศโฆษณาที่เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามมติที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ 
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และภายหลัง
จากได้รับค าสั่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
กาแฟปรุงส าเร็จรูปชนิดผงพร้อมดื่ม ตราพญาทิพย์ คอฟฟีพลาส เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๒-๐๐๗๕๙-๒-๐๔๑๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๐.๔๑ น. 
การกระท าของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จึงเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช. 
ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๘ ประกอบข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จึงสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ  ช าระค่าปรับภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ 
หากห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ฝ่าฝืนไม่มาช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
กสทช. จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองที่สูงขึ้นต่อไป 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรดิโอ โซไซตี้ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง KISS Media (ชื่อเดิม ลูกทุ่งเกษตรไทย) คลื่นความถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz 
จังหวัดมหาสารคาม โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการ
กระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การแก้ไขมติที่ประชุม กสทช. เกี่ยวกับการจัดประมูลคลื่นความถี่ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ จ านวน ๗๔ คลื่นความถี่ 
ในปี ๒๕๖๕ : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕๗ เรื่อง “พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล
คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการ
ทางธุรกิจ พ.ศ. ....” ในข้อ ๔ เพ่ือให้มีความสอดคล้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจั างั
ของทางราชการัและระเบียบว่าด วยการงบประมาณของส าน กงานักสทช. ั
ท ้งนี้ัโดยให ร บข อคิดเห็นของที่ประชุมไปด าเนินการแก ไขเพ่ิมเติมเป็นด งนี้ 

 “๔. เห็นชอบให้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ จ านวนทั้งสิ้น ๗๔ คลื่นความถี่ ในปี ๒๕๖๕ โดยส ารอง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๕ รายการเงินงบกลาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดประมูลคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง  ประเภทกิจการ
ทางธุรกิจ จ านวน ๗๔ คลื่นความถี่ และเม่ือการประมูลเสร็จสิ้น ให้ด าเนินการหัก
ค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลจากเงินรายได้ที่ได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ จ านวน ๗๔ คลื่นความถี่
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ไปจัดท าประมาณการกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวข้างต้นเพ่ือก าหนดกรอบวงเงินส ารองจ่าย 
และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ” 
อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติว่า  
โดยหลักการตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการจัดประมูลย่อมสามารถน ามา
หักออกจากเงินรายได้ที่ได้รับจากการประมูล ก่อนที่จะน าส่งเงินรายได้ให้รัฐหรือ
เข้ากองทุนต่างๆ ส่วนในเรื่องของการส ารองเงินเพ่ือใช้จ่ายในการนี้ก็มีแนวทาง
ด าเนินการที่เป็นเกณฑ์อยู่แล้ว ซึ่งส านักงาน กสทช. ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดประมูลในกิจการใด ทั้งนี้รวมถึงประเด็นเรื่องอ านาจ
การพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้วย 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การแก้ไขมติที่ประชุม กสทช. เกี่ยวกับการจัด
ประมูลคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
จ านวน ๗๔ คลื่นความถี่ ในปี ๒๕๖๕ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.    
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จ ากัด เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ และให้บริษัทฯ ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  
ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เคเบิล 
ทีวี (ชลบุรี) จ ากัด      

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น 

จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จ ากัด 
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ และให้บริษัทฯ ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  
ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท 
นิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิชั่น จ ากัด      
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด 
(มหาชน) : ชท. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ และให้บริษัทฯ ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.   
ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท 
เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน)       

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท โกลบอล 
เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด : จท. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๗๐ ให้แก่บริษัท โกลบอล เจท 
เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยบริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) 
จ ากัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก ของบริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท นินจา 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด : จท. 

   

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๖๙ ให้แก่บริษัท นินจา 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยบริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร
เลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป 
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หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 
๔ หลัก ของบริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๕๘ ของบริษัท 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) : จท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับ
คืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๕๘ ของบริษัท ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๕๕๘ ของบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : พันโท สันติพงษ์ เกษะประกร ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณี

ประสบปญัหาถูกระงับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ : รท. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีพันโท สันติพงษ์ เกษะประกร ร้องเรียนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกระงับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. จากข้อเท็จจริงผู้ร้องเรียนสมัครใช้รายการส่งเสริมการขาย Go โนลิมิต 
ค่าบริการ ๒๖๖.๔๓ บาท/เดือน ซึ่งระบบจะต่ออายุอัตโนมัติเมื่อมีเงินคงเหลือ
เพียงพอ หากเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะยกเลิกแพ็กเกจนั้นทันที รายการ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่ได้เป็นการเพ่ิมระยะเวลาจ านวนวันการใช้งาน ๑ ปี
แต่อย่างใด ผู้ร้องเรียนถูกยกเลิกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมาย ๐๘๗ ๖๗๖ 
๕๕๓๓ เนื่องจากไม่มีวันใช้งานคงเหลือ และก่อนหมายเลขดังกล่าวจะยกเลิก
บริการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (บริษัทฯ) ได้มีการแจ้งเตือนแล้ว ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่ต้องคืนเลขหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเรียน ส่วนเงินคงเหลือใน
ระบบจ านวน ๓๖.๖๗ บาท เมื่อสัญญาเลิกกัน ให้บริษัทฯ คืนเงินให้แก่ผู้ร้อง  

 ๒. เห็นชอบให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรักษาเลขหมาย
ของผู้ใช้บริการแบบช าระค่าบริการล่วงหน้า กรณีวันใช้งานหมดอายุแต่ยังมี
เงินคงเหลือในระบบให้หักเงินในระบบเป็นค่ารักษาเลขหมายในอัตราเท่ากับ
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ค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ กสทช. เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ยังสามารถใช้เลขหมายได้ต่อไป  

 ๓. เห็นชอบให้ผู้ให้บริการสรุปยอดการเติมเงินและเงินคงเหลือในระบบแจ้งเตือน
ให้กับผู้ใช้บริการแบบช าระค่าบริการล่วงหน้าทราบทุกเดือน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง พันโท สันติพงษ์ เกษะประกร ร้องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกระงับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่     

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : นางสาวณปภัช รุจิรชยางกูล ด าเนินการแทนบริษัท ณัธศรเดคคอเรชั่น จ ากัด

ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกระงับเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต้องการเลขหมายคืน) : รท.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาวณปภัช รุจิรชยางกูล ด าเนินการแทน 
บริษัท ณัธศรเดคคอเรชั่น จ ากัด ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณี
ประสบปัญหาถูกระงับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต้องการเลขหมายคืน)  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. เมื่อหมายเลข ๐๙๔ ๖๓๙ ๓๖๖๕, ๐๙๔ ๖๔๖ ๑๔๖๒, ๐๙๑ ๕๓๖ ๔๙๓๖, 
๐๘๑ ๖๔๙ ๕๔๖๒ และ ๐๙๔ ๗๘๙ ๖๖๕๙ มีผู้ใช้บริการรายเดิมใช้งานอยู่
ก่อนแล้ว จึงไม่อาจพิจารณาให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด คืนเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องเรียนได้  

 ๒. แจ้งเตือนให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ด าเนินการตามข้อ ๕ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยต้องปรับปรุงการบริหารจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้บริการให้มีความ
รอบคอบ เคร่งครัด รัดกุม ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการในการ
ลงทะเบียน พิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ กสทช. ก าหนด 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง นางสาวณปภัช รุจิรชยางกูล ด าเนินการแทนบริษัท 
ณัธศรเดคคอเรชั่น จ ากัด ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบ
ปัญหาถูกระงับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต้องการเลขหมายคืน) 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : บริษัท มอร์เก้น เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท มอร์เก้น เทคโนโลยี จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
คือ ระบบสาย โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปีนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

๒. เห็นชอบเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
ของบริษัท มอร์เก้น เทคโนโลยี จ ากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่าง
เงื่อนไขในการอนุญาตตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท มอร์เก้น เทคโนโลยี จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีการพิจารณาทบทวน

การออกค าสั่งทางปกครองที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ : มท. นท. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้
รับอุทธรณ์ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ไว้พิจารณา 
และยืนตามค าสั่งทางปกครองของเลขาธิการ กสทช.  ตามหนังสือด่วนที่สุด 
ที่ สทช ๒๔๐๒/๓๔๑๒๗.๐๒ สทช ๒๔๐๒/๓๔๑๒๗.๐๔ และ สทช ๒๔๐๒/
๓๔๑๒๗.๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามล าดับ และไม่มีเหตุผลสมควรที่
จะมีการชะลอการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งทางปกครองกรณีผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการกระท าที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ค าสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการ กสทช. 
กรณีการพิจารณาทบทวนการออกค าสั่งทางปกครองที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ 
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ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : กองทัพอากาศขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ส าหรับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใช้งานในการเชื่อมโยงข้อมูลสถานีภาคพื้น 
(Ground Entry Station) จ านวน ๗ สถานี เครื่องบินขับไล่แบบ ๒๐/ก 
(Gripen 39 C/D) หรือ Gripen Fighter เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน
แบบ ๑ (SAAB 340 AEW/B) และการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical 
Data Link) ร่วมกับเรือรบของกองทัพเรือ : คท.๑   

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
กองทัพอากาศตั้งสถานีทางการบิน (Aeronautical station) จ านวน ๗ สถานี 
และตั้งสถานีอากาศยาน (Aircraft station) จ านวน ๑๓ สถานี โดยมีลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ และใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน (AERONAUTICAL RADIONAVIGATION 
SERVICE) และกิจการเคลื่อนที่ (MOBILE SERVICE) โดยให้ใช้คลื่นความถ่ีจ านวน 
๘๐ ความถี่ ส าหรับใช้ในระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) 
เพ่ือใช้ในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศในราชการของกองทัพอากาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 ๑. ให้ใช้คลื่นความถี่คราวละไม่เกิน ๕ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ทั้งนี้ 
การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถ่ีจะต้องแจ้งขออนุญาตใช้คลื่นความถี่
ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยกองทัพอากาศสามารถยื่นค าขอ
ต่ออายุการจัดสรรคลื่นความถี่ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันสิ้นอายุ   

 ๒. หากการใช้คลื่นความถี่ก่อให้เกิดการรบกวนกับข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้ว กองทัพอากาศจะต้องระงับการใช้งานทันที และด าเนินการแก้ไข
การรบกวนก่อนการใช้งานต่อไป  

 ๓. เครื่องวิทยุคมนาคมต้องเป็นตราอักษร แบบ/รุ่นที่ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ หรือเป็นเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ผ่านการตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคจาก
ส านักงาน กสทช.  

 ๔. หากกองทัพอากาศมีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ 
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใดๆ เพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง  

 ๕. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  
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หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง กองทัพอากาศขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ส าหรับ
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  (Tactical Data Link) เพ่ือใช้งานในการ
เชื่อมโยงข้อมูลสถานีภาคพ้ืน (Ground Entry Station) จ านวน ๗ สถานี  
เครื่องบินขับไล่แบบ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) หรือ Gripen Fighter เครื่องบิน
ควบคุมและแจ้งเตือนแบบ ๑ (SAAB 340 AEW/B) และการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Data Link) ร่วมกับเรือรบของกองทัพเรือ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : การจัดส่งชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียมใหม่ (THAISAT-142E) ณ ต าแหน่งวงโคจร 

๑๔๒ องศาตะวันออก เพื่อทดแทนข่ายงานดาวเทียม THAICOM-N5 ซึ่งใกล้
จะครบก าหนดเวลาตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(ITU) (Regulatory Period) : ดบ.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
ในหลักการในการจัดส่งชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียมใหม่ (THAISAT-142E) 
ณ ต าแหน่งวงโคจร ๑๔๒ องศาตะวันออก เพ่ือทดแทนข่ายงานดาวเทียม 
THAICOM-N5 ซึ่งใกล้จะครบก าหนดเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (Regulatory Period) ในวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ 
ต าแหน่งวงโคจร ๑๔๒ องศาตะวันออก ของประเทศไทย โดยให้ใช้งบประมาณ
ของส านักงาน กสทช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๒.๑๒ เรื่อง การจัดส่งชุดข้อมูลข่ายงานดาวเทียมใหม่ 
(THAISAT-142E) ณ ต าแหน่งวงโคจร ๑๔๒ องศาตะวันออก เพ่ือทดแทนข่ายงาน
ดาวเทียม THAICOM-N5 ซึ่งใกล้จะครบก าหนดเวลาตามข้อบังคับวิทยุของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (Regulatory Period) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : ขอขยายระยะเวลาการด าเนินมาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม 

อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยและป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ถึงปี ๒๕๖๕ : วท. 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบการขยายระยะเวลาการด าเนินมาตรการสนับสนุนการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการรักษาผู้ป่วย
และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๕ ภายใต้กรอบ
วงเงินรวมจ านวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้ว) ที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมตามมติที่ประชุม กสทช. ในคราวประชุมนัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการด าเนินมาตรการสนับสนุน
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือรองรับ
การรักษาผู้ป่วยและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ถึงปี ๒๕๖๕ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า ส านักงาน กสทช. 
ควรมีการติดตามประเมินผลหรือถอดบทเรียนว่า การสนับสนุนที่ด าเนินการไป
เหมาะสมหรือไม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างไร หรือจะมีการ
พัฒนาให้การสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้อย่างไร รูปแบบการสนับสนุน
ควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร เป็นต้น ไม่เช่นนั้นเมื่อเกิดวงรอบของการ
ระบาดใหม่ก็จะกลายเป็นการท างานแบบงานประจ า กลายเป็นแค่ Routine 
คือพอมีการระบาดทีก็ประกาศที ดังนั้น โดยรวมอยากให้มีการประเมินผลว่า
ในอนาคตจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้น และจะปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นได้
อย่างไร หรือควรจะต้องมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่ หรือจะใช้งบประมาณ
จากส่วนไหนอย่างไร  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการ

บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๖ คณะ : ทบ. 

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

ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบ
การขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๖ คณะ ออกไปอีก ๓ เดือน 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  

 ๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๑)  
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 ๓. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๒)  

 ๔. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  

 ๕. คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  

 ๖. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยเห็นว่า  
ในขณะนี้ กสทช. ชุดใหม่ได้รับการสรรหาในจ านวนที่พอเพียงต่อการปฏิบัติงานแล้ว 
รอเพียงกระบวนการแต่งตั้งเข้ารับต าแหน่งก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เลย ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนก่อนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดวาระของคณะอนุกรรมการ
ทั้ง ๖ คณะนี้ก็เป็นได้ ดังนั้นจึงเห็นควรก าหนดขยายระยะเวลาปฏิบัติงานไป
จนกว่า กสทช. จะพ้นวาระ เช่นเดียวกับที่เคยด าเนินการในกรณคีณะอนุกรรมการ
ชุดอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยแม้ว่าที่มาของคณะอนุกรรมการทั้ง 
๖ คณะนี้ ในปัจจุบันจะมาจากการสรรหาของคณะกรรมการบริหารกองทุน แต่เมื่อ 
กสทช. ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ประธาน กสทช. คนใหม่ก็จะกลายเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยต าแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดใหม่
ก็อาจมีนโยบายหรือแนวทางการแต่งตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ช่วยเหลืองานที่แตกต่างออกไป รวมถึงอาจต้องการเปลี่ยนองค์ประกอบของ
กรรมการบริหารกองทุนในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ก็สมควรที่จะต้องท าได้
โดยเสรี 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.  วาระที่  ๕ .๓ .๒ เรื่ อง  การขยายระยะเวลาการปฏิบัติ งานของ
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
จ านวน ๖ คณะ      

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่  ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) : ทบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
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 ๑. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๑๘ โครงการ จ านวนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒๗,๖๓๒,๒๐๖.๑๖ บาท ได้แก่  

 ๑.๑ โครงการพัฒนาระบบแปลงภาพจากจอโทรทัศน์เป็นภาพแบบสัมผัส
ส าหรับผู้พิการทางสายตา รหัสโครงการ B๒-๐๐๑/๑-๖๔ หน่วยงาน 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน โดยปรับลด
งบประมาณจากเดิม ๓,๔๙๑,๙๔๕.๐๐ บาท เป็น ๓,๓๗๑,๗๓๐.๕๐ บาท  

 ๑.๒ โครงการสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สู่เส้นทางอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย รหัสโครงการ B๒-๐๐๙/๑-๖๔ 
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม 
๑,๕๒๐,๔๑๓.๒๙ บาท เป็น ๑,๓๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท  

 ๑.๓ โครงการการศึกษาและพัฒนาหอฟอกอากาศอัจฉริยะโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และระบบควบคุมดูแลผ่านเทคโนโลยีไอโอที เพ่ือการลดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในพ้ืนที่สาธารณะ รหัสโครงการ B๑-๐๐๓/
๑-๖๔ หน่วยงาน บริษัท ไทยโซลาร์เวย์ จ ากัด ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม  ๔,๙๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท 
เป็น ๔,๔๘๘,๖๕๐.๐๐ บาท 

 ๑.๔ โครงการระบบบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชนเชิงคุณค่า
ด้วยเทคโนโลยี ๕G รหัสโครงการ B๑-๐๑๔/๑-๖๔ หน่วยงาน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๒๔ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
เป็น ๘,๖๖๕,๕๐๒.๐๐ บาท  

 ๑.๕ โครงการแพลตฟอร์มติดตามน้ าท่วมอัจฉริยะ รหัสโครงการ B๒-
๐๑๗/๑-๖๔ หน่วยงาน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๑๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
เป็น ๘,๔๒๕,๗๙๕.๒๕ บาท  

 ๑.๖ โครงการ KidBright Net: โครงข่ายการสื่อสารเพ่ือการศึกษา รหัสโครงการ 
B๒-๐๑๑/๑-๖๔ หน่วยงาน ศูนย์ เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน โดยปรับลด
งบประมาณจากเดิม ๗,๐๖๔,๙๙๖.๐๐ บาท เป็น ๔,๕๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท  

 ๑.๗ โครงการพัฒนาการให้บริการและการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตอลบนเครือข่ายดิจิตอลความเร็วสูง รหัสโครงการ B๒-๐๒๔/๑-๖๔ 
หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปรับลด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓๖ เดือน เป็น ๒๔ เดือน และปรับลด 
งบประมาณจากเดิม ๔๔,๗๗๖,๘๘๐.๐๐ บาท เป็น ๑๔,๖๖๐,๓๑๐.๐๐ บาท  
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 ๑.๘ โครงการระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางไกล เพ่ือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย  
รหัสโครงการ B๒-๐๑๕/๑-๖๔ หน่วยงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน 
โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๙ ,๘๑๘ ,๓๐๐.๐๐ บาท เป็น 
๗,๖๗๖,๓๐๐.๐๐ บาท  

 ๑.๙ โครงการพัฒนาต้นแบบระบบปฏิบัติงานส าหรับเจ้าพนักงานจราจร
ประจ าจุดตรวจ (Traffic Police Checkpoint Working System : TPWOS) 
รหัสโครงการ B๒-๐๕๘/๑-๖๔ หน่วยงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๙ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม 
๓๐,๑๕๓,๕๓๕.๐๐ บาท เป็น ๑๗,๕๖๗,๓๙๐.๐๐ บาท  

 ๑.๑๐ โครงการการยกระดับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์คดีความผิด
ทางเพศ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ รหัสโครงการ B๒-๐๕๓/๑-๖๔ 
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๓,๖๑๘,๗๔๐.๐๐ บาท 
เป็น ๓,๓๐๑,๕๙๒.๐๐ บาท 

 ๑.๑๑ โครงการแพลตฟอร์มออนไลน์เพ่ือฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องโดย
ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผ่านโครงข่ายระบบสื่อสารไร้สายยุคที่ ๕ 
รหัสโครงการ B๒-๐๒๕/๑-๖๔ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน โดยปรับลด
งบประมาณจากเดิม ๓,๙๗๔,๓๓๓.๐๐ บาท เป็น ๓,๕๓๙,๑๒๔.๕๑ บาท  

 ๑.๑๒ โครงการวงจรกรองแถบผ่านมิลลิมิเตอร์เวฟสร้างด้วยเทคโนโลยีพิมพ์  
๓ มิติส าหรับงาน ๕G และด้านอวกาศ รหัสโครงการ B๒-๐๓๒/๑-๖๔ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๒,๕๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท เป็น 
๒,๒๙๐,๒๒๘.๐๐ บาท 

 ๑.๑๓ โครงการศึกษาแนวทางการโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ในบริบทดิจิทัล 
ภายใต้ความสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการอยู่รอดของผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ รหัสโครงการ B๒-๐๔๒/๑-๖๔ หน่วยงาน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๔,๘๘๘,๘๘๙.๐๐ บาท เป็น 
๒,๘๔๐,๘๕๐.๐๐บาท 

 ๑.๑๔ โครงการระบบการตรวจสอบสุขภาพและอ านวยความสะดวกทางไกล
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รหัสโครงการ B๒-๐๔๖/๑-๖๔ หน่วยงาน 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓๖ เดือน 
โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๒๓ ,๗๖๓ ,๘๕๐.๐๐ บาท เป็น 
๑๔,๘๔๗,๗๑๕.๙๐ บาท 
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 ๑.๑๕ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
รหัสโครงการ B๒-๐๕๒/๑-๖๔ หน่วยงาน มูลนิธิกรมควบคุมโรค 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๐ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม 
๓๒,๕๒๑,๗๕๐.๐๐ บาท เป็น ๑๐,๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท  

 ๑.๑๖ โครงการพัฒนา THAImap เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลเชิงพ้ืนที่อย่างเท่าเทียม  
รหัสโครงการ B๒-๐๔๐/๑-๖๔ หน่วยงาน ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๒๐,๗๔๓,๒๙๓.๐๐ บาท 
เป็น ๑๑,๔๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท 

 ๑.๑๗ โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของ
ชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ รหัสโครงการ B๑-๐๐๕/๑-๖๔ หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน โดยปรับลด
งบประมาณจากเดิม ๒,๙๙๕,๗๕๐.๐๐ บาท เป็น ๒,๐๓๕,๕๖๘.๐๐ บาท 

 ๑.๑๘ โครงการส่งเสริมความรู้ การตรวจวัดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
จากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่จากสถานีฐาน ๕G รหัสโครงการ 
B๓-๐๑๔/๑-๖๔ หน่วยงาน ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ไฟ ฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน 
โดยปรับลดงบประมาณจากเดิม ๘ ,๕๖๒ ,๕๐๐.๐๐ บาท เป็น 
๖,๒๙๑,๙๕๐.๐๐ บาท  

 ๒. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๔๕ โครงการ  

 ๓. รับทราบการขอยกเลิกโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๔ โครงการ 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติดังนี้ 
  ๑. ในส่วนของโครงการที่เห็นชอบสนับสนุน ๑๘ โครงการ เนื่องจากใน

ชั้นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการได้มีความเห็นเพ่ิมเติมไว้ในแต่ละ
โครงการให้ปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิค นอกจากนั้นยังมีความเห็นต่อ
ประเด็นปัญหาร่วมกันของหลายโครงการคือ เรื่องความยั่งยืนของโครงการ 
การบริหารงานภายหลังสิ้นสุดของโครงการ และการบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเห็นว่า ควรมีการก าชับและติดตามให้ผู้ขอรับทุนได้
ปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อสังเกตในชั้นคณะอนุกรรมการฯ ด้วย 

  ๒. จากข้อมูลประกอบการพิจารณาของระเบียบวาระนี้ ท าให้เป็นที่
ชัดเจนว่า โครงการพัฒนารถปฏิบัติการสื่อสาร เพ่ือการบูรณาการระบบสื่อสาร
ของกระทรวงกลาโหม ในการพิจารณาโครงการของผู้เชี่ยวชาญ ผลคือไม่ผ่านเกณฑ์ 
โดยจัดอยู่ในกลุ่ม D ซึ่งจากแนวทางปฏิบัติการพิจารณาสนับสนุนโครงการได้
ก าหนดไว้ว่า ให้คัดโครงการที่จะให้การสนับสนุนเฉพาะในกลุ่ม A และกลุ่ม B 
ส่วนกรณีของกลุ่ม C หากบอร์ดกองทุนเห็นสมควรสนับสนุน ก็ให้มีการปรับปรุง
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ทีโออาร์แล้วเสนอคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาใหม่ โดยผลประเมินต้องอยู่ในกลุ่ม B 
ขึ้นไปจึงสามารถได้รับการสนับสนุนทุน อย่างไรก็ตาม โครงการนี้เคยได้รับการ
น าเสนอให้ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ พิจารณาสนับสนุนในกลุ่ม
โครงการประเภทที่ ๒ กรณีท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผมได้ทักท้วง
ถึงความเหมาะสมของโครงการและกระบวนการน าเสนอ แต่ส านักงาน กสทช. 
โดยเลขานุการการประชุม ชี้แจงว่า เหตุเกิดจากการยื่นโครงการผิดประเภท 
ผลคือที่ประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าวก็ได้มีมติอนุมัติโครงการนี้ไปแล้ว โดยให้
ประกาศทีโออาร์เพ่ือคัดเลือกผู้รับทุนท าโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ประกาศทีโออาร์ โดยจะปิดรับทุนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ศกนี้ 

  กรณีนี้จึงถือเป็นบทเรียนส าคัญที่บ่งบอกว่า ส านักงาน กสทช. จะต้อง
ปรับปรุงกระบวนการในเรื่องที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมด ไม่ให้มีการโยกย้ายเอา
โครงการที่ตกรอบจากประเภทอ่ืนมาใส่เป็นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอโครงการเข้าแข่งขันในทั้งสองประเภท 

  ๓. ในประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลผลิต
ของโครงการ ขอให้ส านักงาน กสทช. ไปตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาด้วย เนื่องจากจะมีหลักเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้คิดค้น ดังนั้นอาจ
ไม่ใช่เป็นของผู้สนับสนุนงบประมาณ 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒)        

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ : ทบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้จัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ในวงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท โดยให้ในลักษณะวงเงินรวม
หรือเงินก้อน (block grant) 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีความเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมดังนี้ 
  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้ งที่  ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่  ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กสทช. ได้พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินจัดสรรเข้ากองทุน 
กทปส. โดยสนับสนุนกองทุนสื่อฯ จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ซึ่งไม่ได้น าเสนอข้อเท็จจริงเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณของ
กองทุนสื่อฯ มาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งๆ ทีก่องทุนสื่อฯ มีหนังสือลงวันที่ 
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๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอสนับสนุนงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๕๙๕ 
ล้านบาท เข้ามาอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๒๓/๒๕๖๔ ก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ไปแล้ว 
ดังนั้นเมื่อส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ โดยน าเสนอ
ข้อเท็จจริงของตัวเลขและแผนการด าเนินงานของกองทุนสื่อฯ มาให้พิจารณา 
ก็เป็นการยากที่ กสทช. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณที่เกินกว่ากรอบเดิม
ทีเ่คยก าหนดไว้ 

  ๒. คณะกรรมการกองทุน กทปส. เคยมีมติเห็นชอบในหลักการก าหนด
กรอบวงเงินสนับสนุนกองทุนสื่อฯ ว่าไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ กสทช. โดยให้ความเห็นไว้ด้วยว่า “ในส่วนของการก าหนด
กรอบวงเงินสนับสนุนในปีต่อๆ ไป เห็นควรพิจารณาโดยยึดรูปแบบการพิจารณา
งบประมาณของส านักงบประมาณที่ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ ความสามารถในการใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพัน โดยน าผล
การเบิกจ่ายของปีที่ผ่านมามาใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดเพดานการ
จัดสรรเงินที่เหมาะสมฯ” ซึ่งควรพิจารณาเป็นแนวทางด าเนินงานในเรื่องนี้ 
กล่าวคือพิจารณาในมิติของผลงานด้วย มิใช่มีข้อมูลให้พิจารณาเฉพาะแผนงาน 
ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว ผมเห็นว่าควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการสนับสนุนกองทุนสื่อฯ 
ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕       

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การจัดท าตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๕ : บย. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบ
ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ 
๑) Function Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ 
และภารกิจหลัก ๒) Agenda Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามนโยบาย
ของผู้บริหาร ๓) Area Base ประสิทธิภาพในการด าเนินงานในส่วนภูมิภาค และ 
๔) Potential Base ศักยภาพในการด าเนินงาน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยเห็นว่า 
  ๑. ในขณะนี้ กสทช. ชุดใหม่ได้รับการสรรหาในจ านวนที่พอเพียงต่อ

การปฏิบัติงานแล้ว รอเพียงกระบวนการแต่งตั้งเข้ารับต าแหน่งก็จะเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ได้เลย การพิจารณาเรื่องนี้จะส่งผลผูกพันต่อการด าเนินงานของส านักงาน 
กสทช. ต่อไปในปี ๒๕๖๕ โดยสัมพันธ์กับการวางนโยบายของ กสทช. ด้วย 
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ดังนั้น หากยังคงมีระยะเวลา ส านักงาน กสทช. ก็ควรรอเสนอเรื่องดังกล่าว  
ให้ กสทช. ชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

  ๒. ผมมีความเห็นและข้อสังเกตต่อการจัดท า KPI ในเบื้องต้น ดังนี้  
      ๒.๑ การจัดท าตัวชี้วัด ควรสัมพันธ์กับตัวเลขข้อมูลอุตสาหกรรม

หรือระดับความส าเร็จที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในทางความเป็นจริงด้วย มิควร
จ ากัดเฉพาะความส าเร็จภายในส านักงาน กสทช. เช่น เพียงการจัดท าเอกสาร
ภายในส าเร็จก็ถือว่าได้รับคะแนน KPI เต็ม ๕ คะแนน ทั้งนี้ควรก าหนดให้มี
ความสมดุลทั้งสองส่วน 

      ๒.๒ การจัดท าร่างประกาศ กสทช. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ  
รวมถึงงานอื่นๆ ที่ค้างมาจากปีก่อนหน้า ควรเตรียมการและเร่งด าเนินการ 
โดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในปีนี้ด้วย มิใช่ปล่อยให้หลุดหายไปเลย  

      ๒.๓ ในส่วน Potential Base ควรมีตัวชี้วัดด้านการประเมิน Cyber 
Security ของส านักงาน กสทช. และการเตรียมรับมือภัยคุกคามในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๕       
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ด้านกิจการโทรคมนาคม   
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๕ ในประเด็น
ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม : กสท., กทค., คณะท างานเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมทาง
เทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน, คบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ
ประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๕ 
(The 35th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border – JTC-35) ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
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 ๒. รับรองบันทึกความตกลงร่วม ในส่วนของการประชุมเต็มคณะ (Agreed 
Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) และการ
ประชุม Working Group 2 (Mobile and Non – broadcasting Services) 

 ๓. รับทราบผลการประชุมวาระพิเศษระหว่างส านักงาน กสทช. และหน่วยงาน
ก ากับดูแลของประเทศมาเลเซีย (MCMC) ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการด าเนินการสืบเนื่องจากผลการประชุม JTC-35 
และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย (JTC) 
ครั้งที่ ๓๕ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม  

 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.  
 


