
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห.องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

___________________________  
 
ผู.เข.าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. เศรษฐพงค$  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ$  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน$ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ$นันท$ กรรมการ 
๖. นายประวิทย$  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู.ไม�เข.าประชุม 
 

๑. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน$ ติดภารกิจ 
 
ผู.เข.าร�วมประชุม  
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ$ เลขานุการ กสทช.  
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก7กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ$  นิภากรพันธ$ ผู�อํานวยการส:วน  
   รักษาการในตําแหน:งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค$กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน$  ผู�อํานวยการส:วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ$ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท$ ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก:งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙.  นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย$  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค$กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
 

๑. นางสุพินญา  จําปE ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม   
๒. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการ 
  เลขหมายโทรคมนาคม 
๓. นายนทชาติ   จินตกานนท$ ผู�เชี่ยวชาญ (ช๒) รักษาการในตําแหน:ง 
  ผู�อํานวยการสํานักการต:างประเทศ 
๔.  นางสาวศิริรักษ$  เสมาเงิน ผู�อํานวยการส:วน  
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๕. นายตรี  บุญเจือ ผู�อํานวยการส:วน 
  สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 
๖. นายภูริต  ประสานศักด์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน:ง 
  ผู�อํานวยการส:วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  
๗. นายศุภกาญจน$  บุญจันทร$ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน:ง 
  ผู�อํานวยการส:วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๘. นายชวัลวิทย$  ธีระพันธ$ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๙. นางสาวพินทุพร  ตีรสวัสดิชัย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวมลล$วธู สาระพงษ$ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการต:างประเทศ 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน       กล:าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   :   เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
  

๑. เม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องในวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ ๖ ปE ได�กราบ 
ทูลเชิญ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เพ่ือเสด็จมาเปLนประธานสงฆ$ ในพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวาย
พระราชกุศล และพระกุศล รวมท้ังอุทิศกุศลแด:บรรพชนด�านวิทยุกระจายเสียง
และการสื่อสารโทรคมนาคม  ท้ังนี้ ได�มีหน:วยงานต:างๆ ร:วมบริจาคเงินสมทบ
ในมูลนิธิ “พระจุลจอมเกล�าฯ” ในโครงการบูรณปฏิสังขรณ$วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
ราชวรวิหาร เนื่องในวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ ๖ ปE  โดยมียอดเงินบริจาค
ท้ังสิ้น จํานวน ๔๔๗,๔๔๖ บาท  ขอขอบคุณกรรมการทุกท:าน เลขาธิการ กสทช. 
และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ท่ีจัดเตรียมงานเปLนไปด�วยความเรียบร�อย 

๒. เม่ือท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย เลขาธิการ กสทช. และ
ผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ได�ลงพ้ืนท่ีบริเวณสนามหลวงเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของสัญญาณระบบสื่อสารและตรวจสอบคลื่นแทรกซ�อน ซ่ึงมีความม่ันใจว:า
คลื่นความถ่ีสําหรับโทรศัพท$เคลื่อนท่ีโดยรอบสามารถรองรับการให�บริการ
ประชาชนท่ีจะเข�าร: วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ได�เพียงพอ สําหรับการตรวจจับคลื่นแทรกซ�อนได�ดําเนินงาน
ร:วมกับเจ�าหน�าท่ีตํารวจ โดยมีรองผู�บัญชาการตํารวจแห:งชาติ (พลตํารวจเอก
เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน) และผู�ช:วยผู�บัญชาการตํารวจแห:งชาติ (พลตํารวจโท
ชัยวัฒน$ เกตุวรชัย) เข�าร:วมในการตรวจสอบครั้งนี้ด�วย 

๓. เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประธาน กสทช. เปLนประธานในพิธีการบําเพ็ญ
กุศลเพ่ือถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปE วันสวรรคต  ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ โดยได�
นิมนต$พระสงฆ$ จํานวน ๑๐ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต$ หลังจากนั้น   
ได�ร:วมกันประดับดอกดาวเรืองเปLนเลข ๙  เ พ่ือถวายความอาลัยแด:
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณ
รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย$   

๔. เนื่องจากในขณะนี้ได�เกิดฝนตกหนักท่ัวทุกภาคของประเทศ ทําให�เกิดน้ําท:วม
ในหลายพ้ืนท่ี  ขอฝากสํานักงาน กสทช. กําชับสํานักงาน กสทช. ภาค/เขต  
ให�เพ่ิมความระมัดระวัง /ติดตามสถานการณ$ รวมท้ังเตรียมความพร�อมหาก
เกิดอุทกภัยข้ึน เพ่ือไม:ให�การบริการประชาชนและการปฏิบัติงานหยุดชะงัก 
หากสํานักงาน กสทช.ภาค/เขต แจ�งขอรับการสนับสนุนจากส:วนกลางในเรื่องต:างๆ 



๔ 
 

ท่ีเก่ียวกับเหตุการณ$ดังกล:าว ขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาให�การ
สนับสนุนตามความเหมาะสมต:อไปด�วย 

๕. ขณะนี้ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สํานักงาน กสทช. ได�จัดทําร:าง
โครงสร�างของสํานักงาน กสทช. เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�ขอให�เลขาธิการ 
กสทช. จัดส:งสําเนาให�กรรมการ กสทช. ทุกท:านเพ่ือพิจารณา โดยขอให�ใช�
ระยะเวลาประมาณ ๑๕ วัน ในการพิจารณาความเหมาะสม ซ่ึงจะได�นํา
ข�อคิดเห็นดังกล:าวไปแก�ไขปรับปรุง และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต:อไป  

 
มติท่ีประชุม   รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ และให�สํานักงาน กสทช.        

รับข�อสั่งการของประธาน กสทช. ไปดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑:     รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันศุกร�ท่ี ๖ ตุลาคม   
                               ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันศุกร$ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๔ ตุลาคม 

๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันศุกร�ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 
วันศุกร$ท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
   เลขาธิการ กสทช. ขอให�ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน 
๒๖ เรื่อง ดังนี้ 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :    การขอพ.นจากการเป;นอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด.านกิจการโทรคมนาคม 
และอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� Over the Top     
(กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) : ปบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการขอพ�นจากการเปLนอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.            

ด�านกิจการโทรคมนาคม และอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ Over the Top (กสทช. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร) 

ประจําเดือนกรกฎาคม  – เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : กสทช. (พลเอก สุกิจฯ)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  

ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน ได�แก: พลเอก 
มนตรี สังขทรัพย$  นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน$ ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(พลเอก สุกิจฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) 

ประจําเดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) 
 
มติท่ีประชุม  ร ับ ท ร า บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง ที ่ป ร ึก ษ า ป ร ะ จํ า  ก ส ท ช .                  

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน$) ประจําเดือนพฤษภาคม- เดือนกันยายน ๒๕๖๐  
จํานวน  ๓ ท:าน ได�แก: พลตํารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ  นายต:อพงศ$ เสลานนท$ 
และ นายสวัสด์ิ โชติพานิช   ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสองของระเบียบ กทช. ว:าด�วย 
การจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค� 

มะลิสุวรรณ) ประจําเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๐ : กสทช. (พันเอก 
ดร. เศรษฐพงค�ฯ) 
 

มติท่ีประชุม  ร ับ ท ร า บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น ข อ ง ที ่ป ร ึก ษ า ป ร ะ จํ า  ก ส ท ช .                  
(พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ มะลิสุวรรณ)   ประจําเดือนกรกฎาคม  – เดือนกันยายน ๒๕๖๐  
จํานวน ๓ ท:าน  ได�แก: พลเอก บุญเลิศ แก�วประสิทธิ์  นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน$  
พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ$  ท้ังนี้  ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วย



๖ 
 

การจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ  และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓  
ตามเอกสารท่ี กสทช. (พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน�)  

ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ :  กสทช. (รศ. ประเสริฐฯ)                       
  
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน$)  

ประจําเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ท:าน  ได�แก:  นายเหรียญชัย  
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ$นะภา และ นายไพรัช วรปาณิ  ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ี กสทช. (รศ.ประเสริฐฯ ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๐ : วส.   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ เดือน

สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :    รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ : คส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือน สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๐ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ : ทท. มท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต:งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเป;นของตนเอง 

ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๐ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี ๗/๒๕๖๐ ประจําเดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ : ปท. ๒ 

                                             
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม:มีโครงข:ายเปLน

ของตนเอง ฉบับท่ี ๖/๒๕๖๐ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ และฉบับท่ี  ๗/๒๕๖๐ 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  รายงานคําส่ังศาลปกครองในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๑๐๑/๒๕๕๙ และคดีหมายเลขแดงท่ี 

๑๔๖๕/๒๕๖๐ ระหว�างนางโฉมฉาย เหมหรรษา (ผู.ฟVองคดี) กับ กสทช. (ผู.ถูกฟVองคดี) 
: มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๑๑๐๑/๒๕๕๙ และคดี
หมายเลขแดงท่ี ๑๔๖๕/๒๕๖๐ ระหว:างนางโฉมฉาย เหมหรรษา (ผู�ฟcองคดี) กับ 
กสทช. (ผู�ถูกฟcองคดี) ซ่ึงศาลปกครองกลางได�มีคําสั่งให�จําหน:ายคดีหมายเลขดําท่ี 
๑๑๐๑/๒๕๕๙ ออกจากสารบบความศาลปกครองกลาง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ :   รายงานผลการทดสอบการใช.งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให.

เปล่ียนแปลงการใช.งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ  จํานวน  
๕ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  การต�ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ : ปส. ๑ 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว:างวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 



๘ 
 

ถึงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  ของผู�ยื่นต:ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่น
เอกสารครบถ�วน และไม:ปรากฏประวัติว:ามีการออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๖๙ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๘ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๒๘ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๓ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  การต�ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๖ กันยายน 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส. ๑ 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ระหว:างวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ถึงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต:ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่น
เอกสารครบถ�วน และไม:ปรากฏประวัติว:ามีการออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๒๘ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๒๓ สถานี  

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ :   การแจ.งเปล่ียนแปลงกรรมการผู.มีอํานาจกระทําการแทนบรษัิท อมรินทร� เทเลวิช่ัน 

จํากัด : ปส.๒   
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน บริษัท อมรินทร$ 

เทเลวิชั่น จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ :  การชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปWของบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) 

จํากัด ช�องรายการ สถานี NEWS 1 : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม   รับทราบการชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปEของบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) 

จํากัด ช:องรายการ สถานี NEWS 1 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย$ฯ  มีข�อสังเกตว:า กรณีนี้มีการพักใช�ใบอนุญาตโดยมติ กสท. แต:เม่ือ

บริษัทฯ ได�มายื่นชําระค:าธรรมเนียมแล�ว  ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�นําเสนอเพียงเปLน
เรื่องเพ่ือทราบ จึงมีประเด็นว:า ในการแก�ไขคําสั่งทางปกครองจะต�องดําเนินการอย:างไร 
โดยใคร หรือไม:จําเปLนต�องแก�ไข  

 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ :   สถิติเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนกันยายน 
๒๕๖๐ : กส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ 

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่อง
ร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ :  การพิจารณามอบอํานาจให.ดําเนินคดีปกครองแทน กสทช. เพ่ิมเติม : มส. 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.           

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ต:อกรณีการแต:งต้ังผู�รับมอบอํานาจ
เพ่ือดําเนินคดีปกครองแทน กสทช. ท่ีพ�นจากการปฏิบัติหน�าท่ี และการมอบอํานาจ
ให�ผู�แทนของสํานักงาน กสทช. รับผิดชอบในการดําเนินคดีปกครองเพ่ิมเติม        
ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ :   ร.องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ทุบโต^ะข�าว” เม่ือวันจันทร�ท่ี ๕ มิถุนายน 

๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV 
HD (ช�อง ๓๔) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม   รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “ทุบโต7ะข:าว” เม่ือ

วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช:อง Amarin TV HD (ช:อง ๓๔) กรณีการนําเสนอข:าวเก่ียวกับนางสาวปรียานุช 
โนนวังชัย  ผู�ต�องหาคดีฆ:าหั่นศพท่ีอําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก:น       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐:   บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) รายงานการใช.งานส่ือสารผ�านดาวเทียม

ต�างชาติชนิดช่ัวคราว ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๐  –  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒๖๒ รายการ : ปท.๑ 

  
มติท่ีประชุม   รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ:านดาวเทียมต:างชาติชนิดชั่วคราว ของ บริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒๖๒ รายการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
  
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ :  ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีเฝVาระวังเพ่ือให.ผู.รับใบอนุญาต
ดําเนินการวัดค�าช้ีวัดคุณภาพบริการบางค�าช้ีวัด สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี 
และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง รูปแบบรายงานการเผยแพร�ข.อมูลเก่ียวกับ
มาตรฐานและคุณภาพการให.บริการโทรคมนาคม และระดับค�าช้ีวัดคุณภาพ
บริการ : ทท. 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีเฝcาระวังเพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาต

ดําเนินการวัดค:าชี้วัดคุณภาพบริการบางค:าชี้วัด สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี 
และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง รูปแบบรายงานการเผยแพร:ข�อมูลเก่ียวกับ
มาตรฐานและคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม และระดับค:าชี้วัดคุณภาพบริการ 
ท้ังนี้ เพ่ือให�เปLนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคมประเภทเสียง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นว:า ตามท่ีได�ให�ข�อเสนอไว�ในชั้นการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในเรื่องการเผยแพร:ตัวชี้วัด และสํานักงาน 
กสทช. ชี้แจงว:า ตามข�อ ๖ ของประกาศฯ กําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตดําเนินการวัด
แล�วแจ�งสํานักงาน กสทช. โดยไม:ได�กําหนดให�ต�องเผยแพร:นั้น แท�จริงแล�วตาม
ประกาศข�อ ๖ ระบุชัดเจนต้ังแต:ต�นว:า “ผู�รับใบอนุญาตมีหน�าท่ีต�องจัดให�มีการ
เผยแพร�ข�อมูลเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพและการให�บริการโทรคมนาคม...” 
ดังนั้นสาระสําคัญอยู:ท่ีเผยแพร: เปLนเรื่องท่ีต�องทํา เพียงแต:ว:าในการเผยแพร:ต�อง
เปLนไปตามรูปแบบท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด จึงขอฝากสํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการด�วย เนื่องจากในกรณีพ้ืนท่ีเฝcาระวังเฉพาะ เช:นท่ีท:าอากาศยาน หรือ
สถานีขนส:งท้ังหลาย การเผยแพร:น:าจะมีประโยชน$มากกว:า ประชาชนจะรู�สึก
สัมผัสได�มากกว:าการท่ีจะเผยแพร:ข�อมูลในเชิงภาพรวมระดับประเทศเท:านั้น       
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําความเห็นดังกล:าวไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�) 

ไตรมาสท่ี ๓ ประจําปW ๒๕๖๐ (ระหว�างวันท่ี ๑ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐) : กสทช. (ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ)  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย 

จิตรภาษ$นันท$) ระหว:างวันท่ี ๑ กรกฎาคม ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จํานวน  ๓ ท:าน 
ได�แก: พลตรี ชัยณรงค$ เชิดชู  พลตํารวจโท มาโนช  ไกรวงศ$ และนายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห$ 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว:าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช:วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
(ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) เสนอ 

 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ :  รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข.อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ : รท.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๐  ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว:าด�วยการ
ไกล:เกลี่ยข�อพิพาทระหว:างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ  
ผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทยฯ  มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. ได�ตรวจสอบประสิทธิภาพ

การดําเนินการว$าต้ังแต$ต�นป'มีจํานวนเรื่องท่ีไกล$เกลี่ยมากน�อยเพียงใด ซ่ึงเห็นว$ามี
ปริมาณท่ีน�อยมากเม่ือเทียบกับทรัพยากรท่ีลงทุนไป ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับว:า
จะนําข�อสังเกตดังกล:าวไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ :  รายงานการมอบอํานาจช�วงให.ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด.านกิจการโทรคมนาคม

แทน กสทช. ตั้งแต�เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ : มท. 
     

มติท่ีประชุม   รับทราบรายงานการมอบอํานาจช:วงให�ดําเนินคดีต:อศาลปกครองในด�านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช.  ต้ังแต:เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ :  แนวปฏิบัติการออกอากาศช�วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพ่ิมเติม) ในห.วงวันท่ี ๒๘ – ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบแนวปฏิบัติการออกอากาศช:วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง       

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ิมเติม ในห�วง
วันท่ี ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   ๒. รับทราบการจัดประชุมทําความเข�าใจแนวปฏิบัติการออกอากาศช:วงงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(เพ่ิมเติม) เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมชั้น ๒ สํานักงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ :  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ เรื่อง “การให.
ความเห็นต�อแผนการจัดให.มีอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
ในพ้ืนท่ีชายขอบ (ระยะเร�งด�วน)” : สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

 
 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน$ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน$สาธารณะ 
เรื่อง “การให�ความเห็นต:อแผนการจัดให�มีอินเทอร$เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณ
โทรศัพท$เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ (ระยะเร:งด:วน)” ซ่ึงได�มีมติเห็นชอบสนับสนุน
แผนการจัดให�มีอินเทอร$เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท$เคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ีชายขอบ 
(ระยะเร:งด:วน) ภายใต�แผนการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง และ
บริการเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ภายในกรอบวงเงิน ๑๓,๘๑๙.๖๔ ล�านบาท 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  

 ด.านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�     
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑ :  การแก.ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด.านกิจการโทรทัศน� 

: มส. 
 
มติท่ีประชุม   อนุมัติให�แก�ไของค$ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด�านกิจการโทรทัศน$  

โดยให� ๑) พันเอก สุวัฒน$ ยศประกอบ  พ�นจากการเปLนอนุกรรมการ และ ๒) ให� พันเอก นิวัฒน$ 
บุญธูป  เปLนอนุกรรมการแทน ซ่ึงเปLนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห:ง
พระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอนญุาตด�านกิจการโทรทัศน$ 
ดังกล:าวข�างต�น ให�สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   
 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแก�ไของค$ประกอบของคณะอนุกรรมการอนุญาตด�านกิจการ
โทรทัศน$ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒:   การพิจารณาแต�งตั้งและการมอบหมายให.ปฏิบัติการแทน กสทช. สําหรับการ

ดําเนนิการทางทะเบียนในหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
: ปส.๑      
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาแต:งต้ังและการมอบหมายให�ปฏิบัติการแทน กสทช. สําหรับ
การดําเนินการทางทะเบียนในหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาแต:งต้ังและการมอบหมายให�ปฏิบัติการแทน กสทช. 
สําหรับการดําเนินการทางทะเบียนในหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําขอต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณี ผู.ย่ืนต�ออายุใบอนุญาต

ไม�ดําเนินการขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว�าด.วย
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : ปส.๑  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ไม:อนุญาตต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ แก:สมาคมสมัชชาเพ่ือความ
ม่ันคง สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
(หนองแซงเรดิโอ) (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๓๔) เนื่องจากฝrาฝsนเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการในเรื่องการยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘   

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟcองคดีปกครองให�สมาคมสมัชชาเพ่ือความม่ันคง  ทราบภายใน ๗ วัน นับแต:
วันท่ี กสทช. มีมติ และดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 ๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง บันทึกประวัติ
การฝrาฝsนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
เ พ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (หนองแซงเรดิโอ) (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๙๓๔) ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปLนข�อมูลประกอบการดําเนินการ
ในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป     

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส:วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช�คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุเพ่ือความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (หนองแซงเรดิโอ)  (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๙๓๔) หากพบการ
กระทําความผิดให�ดําเนินการบังคับใช�กฎหมายต:อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓  เรื่อง  การพิจารณาคําขอต:ออายุการทดลองประกอบกิจการ กรณี  
ผู�ยื่นต:ออายุใบอนุญาตไม:ดําเนินการขอรับใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตาม
กฎหมายว:าด�วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘   

 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได.รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
   ๑. อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เปลี่ยนแปลง

ข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔๑ สถานี  

   ๒. ไม:อนุญาตให�ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เปลี่ยนแปลงข�อมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๒๗ สถานี  

   ๓. กรณีคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวัดอุดมพรหมวิหาร ท่ีประชุมมีมติ
อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงได�เฉพาะชื่อสถานี โดยไม:อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ี 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตว:า ในเอกสารส:วนท่ีเปLนเนื้อหาวาระไม:ได�ให�
รายละเอียดเก่ียวกับเหตุผลหรือสาเหตุของการใช�ดุลยพินิจท่ีแตกต:างกัน 
ระหว:างการอนุญาตให�บางสถานีเปลี่ยนแปลงข�อมูลและไม:อนุญาตใน        
บางสถานี ทําให�เกิดภาพเสมือนเปLนการเลือกปฏิบัติ แต:รายละเอียดดังกล:าว
จะปรากฏอยู:ในส:วนของเอกสารแนบท�ายวาระ จึงเห็นควรท่ีจะปรับปรุง
เนื้อหาของวาระในโอกาสต:อไป ให� มีการระบุเหตุผลไว�ด�วยว:า ส:วนท่ี          
ไม:อนุญาตนั้นเกิดจากการท่ีสถานีทําผิดเง่ือนไขลักษณะไหนอย:างไร เพ่ือให�
เห็นได�ชัดเจนว:าการพิจารณามีความรอบคอบ ไม:ใช:การใช�ดุลยพินิจตาม
อําเภอใจ ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะดําเนินการตามข�อสังเกตดังกล:าวต:อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู.รับใบอนุญาต  
                             ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๑ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม                เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
                               ๑. รับทราบการยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเปLนกรณี

ท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�สิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย 
และผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค$จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ
ด�วยตนเอง จํานวน ๑๐ สถานี ดังนี้ 

 



๑๕ 
 

     ๑.๑ บริษัท โนวา เอฟ เอ็ม จํากัด จํานวน ๑ สถานี  
     ได�แก: สถานีโนวา เอฟเอ็ม รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๐๙ 

 ๑.๒ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร$น จํานวน ๑ สถานี 
  ได�แก: สถานีเพ่ือการศึกษาและปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร$โปลี่ เรดิโอ  
  รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๗๖ 

  ๑.๓ บริษัท สาย ๔ เรดิโอ (๒๐๑๒) จํากัด จํานวน ๑ สถานี   
   ได�แก: สถานีสาย ๔ เรดิโอ  รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๙๑ 
  ๑.๔  บริษัท นครชัยศรี เรดิโอ (๒๐๑๒) จํากัด จํานวน ๑ สถานี 
      ได�แก: สถานีนครชัยศรี เรดิโอ  รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๗๒ 

 ๑.๕ บริษัท ไดมอนด$ มีเดีย สตูดิโอ พัทยา จํากัด จํานวน ๑ สถานี 
     ได�แก: สถานีท่ีทําการลูกทุ:ง  รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๐๓ 
 ๑.๖ กลุ:มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู�วิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก$ จํานวน ๑  สถานี   

      ได�แก: สถานีวิทยุชุมชนวัดโพธิบัลลังก$  รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๖๐ 
     ๑.๗ บริษัท วิสิทเตอร$ มีเดีย จํากัด จํานวน ๑ สถานี  
    ได�แก:  สถานี Radio Wifi เอฟ เอ็ม รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๐๗ 
     ๑.๘  ห�างหุ�นส:วนจํากัด เอ็กซิสท$ มีเดีย กรุ7ป จํานวน ๑ สถานี  
     ได�แก:  สถานี HOT FM  รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๐๐๖ 
     ๑.๙ บริษัท วิตต้ี ชุมพร จํากัด จํานวน ๑ สถานี  ได�แก: สถานี คนวัยทีน  

รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๐๘๗ 
    ๑.๑๐บริษัท พณกร จํากัด จํานวน ๑ สถานี ได�แก: สถานี ok hot krabi  
      รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๐๗ 
 ๒. อนุมัติให�เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีสิทธิในการ

ทดลองประกอบกิจการยังไม:สิ้นสุดลงตามกฎหมาย และผู�ทดลองประกอบกิจการ    
มีความประสงค$จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๒ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  จํานวน ๑ สถานี ได�แก: บริษัท รากแก�ว สหพัฒนา 
จํากัด  สถานีเอจี เวฟ สเตชั่น เรดิโอ สาขา อําเภอสามชัย รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๖๙ 

 ๓. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตให� ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม  และต้ังสถานี
วิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ท้ัง ๑๑ สถานี ตามข�อ ๑ และ ข�อ ๒ นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๔. ให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ$การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๑-๒ สิ้นสุดลง นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๕. ให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข�อ๑ - ๒ ดําเนินการรื้อถอน
สายอากาศและทําลายเครื่องส:งวิทยุกระจายเสียง  รวมถึงอุปกรณ$ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับคําสั่ง  

 



๑๖ 
 

 ๖. ให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$         
และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช�
คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและทําลายเครื่องส:งวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงอุปกรณ$ ท่ีใช� ในการออกอากาศ หากพบการกระทําความผิดให�
ดําเนินการตามกฎหมาย รวมท้ังดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕  เรื่อง  การยกเลกิการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู�รับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๑ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาตัดสิทธิการย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท

กิจการบริการชุมชน จํานวน ๗๑ สถานี : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
๑. ให�ตัดสิทธิการเปLนผู�มีสิทธิยื่นคําขอตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ$การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๗๑ สถานี 
โดยให�สิ้นสุดลงทันที นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตามข�อ ๑ ให�สถานี
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๗๑ สถานี ทราบ และ
ให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (คส.) 
และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช�คลื่น
ความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล:าวข�างต�น หากพบการกระทํา
ความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต:อไป   

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖  เรื่อง  พิจารณาตัดสิทธิการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๗๑ สถาน ี

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ STAR World : 

ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด  เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการจากเดิมช:อง

รายการ STAR World เปLนช:องรายการ Fox Life ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  



๑๗ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการ 
STAR World 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ บริษัท ไทยไชโย ทีวี จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน� เพ่ือให.บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ 
THAICHAIYO Channel : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ไทยไชโย ทีวี จํากัด        
ช:องรายการ THAICHAIYO Channel  เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0024-57 
ต้ังแต:วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปLนต�นไป ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. บันทึก
ประวั ติ เพ่ือเปLนข�อมูลในการกํากับดูแลต:อไป ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไทยไชโย ทีวี จํากัด เพ่ือ
ทราบผลการพิจารณา ตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการเก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง รวมท้ังให�
แจ�งเตือนกรณีท่ีบริษัทฯ แจ�งขอเลิกการให�บริการล:วงหน�าน�อยกว:า ๓๐ วัน    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘  เรื่อง  บริษัท ไทยไชโย ทีว ีจํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ สาํหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ช:องรายการ THAICHAIYO Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให.บริษัท  เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน� ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ศรีตรัง เคเบิลทีวี : 
ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร$ค จํากัด ช:องรายการ 
ศรีตรัง เคเบิลทีวี โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิม      
สิ้นอายุ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเ ง่ือนไขการเปLน          
ผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 



๑๘ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวริ$ค จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
ศรีตรัง เคเบิลทีวี 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: การอนุญาตให.บริษัท เมเจอร� กันตนา บรอดแคสติ้ง จาํกัด ประกอบกิจการเพ่ือให. 

บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ M-Channel : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เมเจอร$ กันตนา บรอดแคสต้ิง จํากัด ช:องรายการ  
M-Channel โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการ
โทรทัศน$สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
 



๑๙ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๐  เรื่อง  การอนญุาตให�บริษัท เมเจอร$ กันตนา บรอดแคสต้ิง จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก
ช:องรายการ M-Channel            

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑: การอนุญาตให.บริษัท ส�งความสุข จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ี 

ไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท ส:งความสุข จํากัด จํานวน ๒ ช:องรายการ ได�แก: 
ช:องรายการ A Channel  และ ช:องรายการ 7 Zone โดยให�มีอายุใบอนุญาต 
๒ ปE  นั บ ต้ั งแต: วั น ท่ี ใบอนุญาตเดิมสิ้ นอายุ  ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับ
กิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ
โดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ 
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา         
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑  เรื่อง การอนญุาตให�บริษัท ส:งความสุข จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช:อง
รายการ   

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ



๒๐ 
 

ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: การอนุญาตให.บริษัท แม็กซ�มีเดีย ดิจิตอล วิช่ัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการ

โทรทัศน� ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของช�องรายการ Unity TV : 
ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท แม็กซ$มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ช:องรายการ 
Unity TV โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ        
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการ
โทรทัศน$สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๑๒  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท แม็กซ$มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือ ให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ของช:องรายการ  Unity TV  

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓: การอนุญาตให.บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จํากัด  ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 
ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ WHITE CHANNEL : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จํากัด  ช:องรายการ WHITE 
CHANNEL โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช.         
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเ ง่ือนไขการเปLน            
ผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จํากัด  ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ  
WHITE CHANNEL 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔:การอนุญาตให.บริษัท ไลอ.อน สเตทส� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของช�องรายการ GOD TV : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท ไลอ�อน สเตทส$ จํากัด ช:องรายการ GOD TV 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 



๒๒ 
 

จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ไลอ�อน สเตทส$ จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของช:องรายการ GOD 
TV 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน   

 
ระบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕: การอนุญาตให.  มูลนิธิบุญนิยม  ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.

คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ โทรทัศน�ผ�านดาวเทียม บุญนิยมทีวี 
(Boonniyom TV) : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:มูลนิธิบุญนิยม ช:องรายการโทรทัศน$ผ:านดาวเทียม        
บุญนิยมทีวี (Boonniyom TV) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับต้ังแต:วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   



๒๓ 
 

หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕   เรื่อง การอนุญาตให�มูลนิธิบุญนิยม ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ โทรทัศน$
ผ:านดาวเทียม บุญนิยมทีวี (Boonniyom TV) 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖:การอนุญาตให.บริษัท สาครเคเบิล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช.

คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท สาครเคเบิล จํากัด จํานวน ๒ ช:องรายการ ได�แก: 
ช:องรายการ สาครเคเบิล ๑ และ ช:องรายการ สาครเคเบิล ๒ โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับ
กิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือ
ปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ                    ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท สาครเคเบิล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช:องรายการ  

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ



๒๔ 
 

ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ O Shopping : ปส.๒ 
  

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ช:องรายการ O Shopping 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับ
กิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ
โดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ                    ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๗  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ 
O Shopping 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให.บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�ท่ี

ไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ เฉลิมกรุงทีวี : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จํากัด ช:องรายการ เฉลิมกรุงทีวี  
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการ



๒๕ 
 

พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 
หมายเหตุ               ๑. ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการเฉลิมกรุงทีวี 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙: การอนุญาตให.บริษัท กูรูทีวีกรุ^ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให.บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ กูรู เทเลวิช่ัน : ปส.๒ 

  
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท กูรูทีวีกรุ7ป จํากัด ช:องรายการ กูรู เทเลวิชั่น      
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับต้ังแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปLนผู�ให�บริการโทรทัศน$สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ 
(ปส.๒) จัดส:งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และโทรทัศน$ (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
โฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตาม
กํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ   

 



๒๖ 
 

หมายเหตุ                    ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙  เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท กูรูทีวีกรุ7ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให� 
บริการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ กูรู เทเลวชิั่น 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตกรณีการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการ 
ซ่ึงในกิจการด�านกระจายเสียงและโทรทัศน$มีการออกประกาศกําหนดให�เปLน
การออกใบอนุญาตใหม: อันเปLนลักษณะท่ีแตกต:างจากแนวทางการดําเนินการ
ในการต:ออายุการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีเปLนการต:ออายุ
ใบอนุญาตเดิมออกไป ดังนั้นจึงเปLนประเด็นท่ีในอนาคตควรจะต�องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให�เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐: พิจารณาไม�อนุญาตให.ประกอบกิจการโทรทัศน� กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาต

รายปW : ปส.๒   
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.        
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ี สํานักงานกสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.  ไม:อนุญาตให�ผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน$          
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี              
ท่ีไม:ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน$เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
จํานวน  ๒ ราย ๒ ใบอนุญาต  ได�แก:  

       ๑.๑ บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร$ค จํากัด ช:องรายการ DTV ข:าวท�องถ่ิน   
                                     เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0564-56 
         ๑.๒ บริษัท แคทเทเลวิชั่น จํากัด ช:องรายการ โทรทัศน$ดาวเทียม เรนโบว$ทีวี 
                                  เลขท่ี B1-S21040-0005-58  

  ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส:วนท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
   ๒.๑ ให�สํานักค:าธรรมเนียมอัตราค:าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน$ 

(นส.) ดําเนนิการติดตามทวงหนีก้รณีบริษัท เบสท$ บรอดคาสท$ (2558) จํากัด 
ซ่ึงเปLนผู�เคยได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน$
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ ช:องรายการ เบสท$ ชาแนล 
(BEST CHANNEL)  และให�สํานักท่ีเก่ียวข�องติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ว:าป�จจุบันบริษัทได�มีการประกอบกิจการอยู:หรือไม: ท้ังนี้ 
หากพบว:าบริษัทได�มีการประกอบกิจการอยู: ก็ให�สํานักงาน กสทช.  ดําเนินการ
ให�เปLนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต:อไป 

 ๒.๒ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน$ (ปส. ๒)  บันทึกข�อมูลการ
ไม:ชําระค:าธรรมเนียมรายปEดังกล:าว พร�อมข�อมูลของบริษัทและกรรมการบริษัท 
ตามข�อ ๑ และ ข�อ ๒.๑  เพ่ือใช�เปLนข�อมูลประกอบการดําเนินการในส:วนท่ี
เก่ียวข�องต:อไป 



๒๗ 
 

       ๒.๓ ให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�งผู�ให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน$เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ในการระงับการให�บริการช:องรายการ ตามข�อ ๑ และ ข�อ ๒.๑ ทันทีท่ี
คําสั่งไม:พิจารณาการอนุญาตมีผลบังคับใช� 

  
หมายเหตุ                    ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐  เรื่อง พิจารณาไม:อนุญาตให�ประกอบกิจการโทรทัศน$ กรณีไม:
ชําระค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ ต้ังข�อสังเกตว:า ในกรณีของผู�ประกอบกิจการ ๒ ราย     
ตามมติข�อ ๑. เปLนผู�ยื่นขอต:ออายุการอนุญาต แต:เนื่องจากไม:ได�ชําระเงิน       
จึงไม:ได�รับอนุญาต ท้ังนี้แตกต:างจากผู�ประกอบกิจการตามมติข�อ ๒.๑ ซ่ึงมิได�
ยื่นคําขออนุญาตท้ังท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุแล�ว ดังนั้นในการดําเนินการของ
สํานักงาน กสทช. ท่ีจะตรวจสอบการประกอบกิจการ หากพบว:ายังมีการ
ประกอบกิจการภายหลังจากท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ก็จะต�องดําเนินคดีในฐานะ
ของการประกอบกิจการโดยไม:ได�รับอนุญาตด�วย ซ่ึงกฎหมายมีการกําหนด
โทษอาญาไว� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑: การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน 
ของห.างหุ.นส�วนจํากัด ปพนเคเบ้ิลทีวี : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส:วนจํากัด ปพนเคเบ้ิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน  นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส:วนจํากัด ปพนเคเบ้ิลทีวี 
เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟcาส:วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข:ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑  เรื่อง  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส:วนจํากัด ปพนเคเบ้ิลทีวี 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒: การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน 
ของห.างหุ.นส�วนจํากัด ศรีเทพเคเบิลทีวี : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส:วนจํากัด ศรีเทพเคเบิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ       
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส:วนจํากัด ศรีเทพเคเบิลทีวี 
เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟcาส:วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข:ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒  เรื่อง  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส:วนจํากัด ศรีเทพเคเบิลทีวี 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓:การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน�  สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี  ระดับท.องถ่ิน
ของห.างหุ.นส�วนจํากัด บ.านไร�เคเบ้ิลทีวี : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส:วนจํากัด บ�านไร:เคเบ้ิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส:วนจํากัด บ�านไร:เคเบ้ิลทีวี 
เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟcาส:วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข:ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  



๒๙ 
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๓  เรื่อง  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส:วนจํากัด บ�านไร:เคเบ้ิลทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔:การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน
ของห.างหุ.นส�วนจาํกัด โชคชัย เคเบ้ิล ทีวี : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส:วนจํากัด โชคชัย เคเบ้ิล ทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส:วนจํากัด โชคชัย เคเบ้ิล ทีวี  
เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟcาส:วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข:ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔  เรื่อง  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส:วนจํากัด โชคชัย เคเบ้ิล ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕:การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให.บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ระดับท.องถ่ิน
ของบริษัท บีทีเอส เคเบิล ทีวี จํากัด : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติให�บริษัท บีทีเอส เคเบิล ทีวี จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน$ เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๓๐ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท บีทีเอส เคเบิล ทีวี จํากัด  
เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟcาส:วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต:วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค:าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข:ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕  เรื่อง  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ 
เพ่ือให�บริการโครงข:ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี ระดับท�องถ่ินของบริษัท บีทีเอส เคเบิล ทีวี จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖:ร�าง ประกาศ กสทช. เรื่อง ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

หรือกิจการโทรทัศน� (ฉบับท่ี ๓) : นส. 
 
มติท่ีประชุม                ๑. เห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.๑ รายได�จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$    
              ต้ังแต: ๐-๑๐๐ ล�านบาท  อัตราค:าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๑๒๕  
       ๑.๒ รายได�จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$ 
          เกิน ๑๐๐-๕๐๐ ล�านบาท   อัตราค:าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๒๕ 
       ๑.๓ รายได�จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$ 
                                             เกิน ๕๐๐-๑,๐๐๐ ล�านบาท  อัตราค:าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๕ 
       ๑.๔ รายได�จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$ 
                                         เกิน ๑,๐๐๐ -๕,๐๐๐ ล�านบาท  อัตราค:าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๗๕ 
       ๑.๕ รายได�จากการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$ 
                                         เกิน ๕,๐๐๐ ล�านบาท   อัตราค:าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๕ 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท$เห็นชอบในหลักการร:างประกาศ กสทช. เรื่องค:าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน$ ( ฉบับท่ี ๓) ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. จัดประชุมเพ่ือรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ต:อร:างประกาศ กสทช. 
เรื่องค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน$ 
(ฉบับท่ี ๓) ท้ังนี ้เพ่ือให�เปLนไปตามมาตรา ๒๘  แห:งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 



๓๑ 
 

หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง ร:าง ประกาศ กสทช. เรื่อง ค:าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน$ (ฉบับท่ี ๓) 

 ๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกตเรื่องแนวทางการทบทวนอัตราค:าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน$ ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ได�เคยมีมติ
ในหลักการแล�วว:าให�ดําเนินการให�มีความสอดคล�องกับการทบทวนอัตรา
ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม อย:างไรก็ดี เนื่องจากทางฝ��ง
กิจการโทรคมนาคมเพ่ิงมีการจัดรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างประกาศ
เรื่องดังกล:าวไป ดังนั้นต�องติดตามด�วยว:าได�มีการแก�ไขในส:วนการกําหนด
อัตราค:าธรรมเนียมให�แตกต:างไปจากฉบับร:างเดิมหรือไม: เพ่ือท่ีจะได�กําหนด
อัตราท่ีสอดคล�องกันจริง 

   
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๗ : การลดหย�อนค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปW : นส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการลดหย:อนค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปEของผู�รับใบอนุญาต  จํานวน 

๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) ได�แก: 
    ๑.๑ บริษัท เฉินเจยีนวนัเจรญิ จํากัด  ช:องรายการ Cable News เลขท่ีใบอนุญาต 

B1-S21040-0498-56 รอบบัญชี ๒๕๕๘  อัตราลดหย:อนตามเกณฑ$ระเบียบ 
ร�อยละ ๑๕.๐๐ 

       ๑.๒ มูลนิธิพุทธภูมิ ช:องรายการ สถานีโทรทัศน$ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV๙๙๙ 
เลขท่ีใบอนุญาต B1-S21040-0311-56  รอบบัญชี ๒๕๕๗ และรอบบัญชี 
๒๕๕๘ อัตราลดหย:อนตามเกณฑ$ระเบียบ ร�อยละ ๑๕.๐๐   

 ๒. เห็นชอบกรณีผู�รับใบอนุญาตท่ีมีสัดส:วนรายการท่ีเปLนข:าวสารหรือสาระท่ีเปLน
ประโยชน$ต:อสาธารณะตลอดท้ังปE ไม:ถึงเกณฑ$ได�รับสิทธิลดหย:อนค:าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปE จํานวน ๒ ราย ( ๒ ใบอนุญาต) ได�แก: 

    ๒.๑ บริษัท เฉินเจียนวันเจรญิ จํากัด ช:องรายการ KC๑ เลขท่ีใบอนุญาต B1-    
                                         S21040-0205-56 รอบบัญชี ๒๕๕๘  
     ๒.๒ บริษัท วอยซ$ทีวี จาํกัด ช:องรายการ Voice TV เลขท่ีใบอนุญาต B1-   
                                         S20031-0016-57 รอบบัญชี ๒๕๕๘ 
 ๓. เห็นชอบให�บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช:องรายการ NOW 

เลขท่ีใบอนุญาต  B1-S20031-0014-57 รอบบัญชี ๒๕๕๙  ไม:ได�รับการลดหย:อน
ค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE  

 
 
 



๓๒ 
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง การลดหย:อนค:าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘:การดําเนินการต�อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด กรณีไม�ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง

มาตรา ๕๓ (๑)  แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ : นส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. แจ�งคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓(๑) แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให�บริษัท บีอีซี-
มัลติมีเดีย จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ท่ี
ใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลประเภทธุรกิจ ระดับชาติ จัดส:งผลการศึกษา
เงินชดเชยค:าเสียโอกาส ในกรณีการนําสัญญาณช:อง ๓ ในระบบแอนะล็อกมาออกอากาศ
ในเนื้อหาเดียวกับช:องสัญญาณ ๓๓  เอชดี เพ่ือใช�ในการสอบทานค:าธรรมเนียมรายปE 
ให�แก:สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับคําสั่ง  หากบริษัทฯ 
ฝrาฝsนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล:าวจะมีโทษทางอาญา ซ่ึงสํานักงาน กสทช. 
จะได�ดําเนินการตามมาตรา ๗๑  แห:งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต:อไป ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การดําเนินการต:อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด กรณีไม:ปฏิบัติ
ตามคําสั่งทางปกครองมาตรา ๕๓ (๑) แห:งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙:ร.องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข�าว” เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  มีเนื้อหาท่ีไม�เหมาะสม ช�องรายการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�องเวิร�คพอยท� ทีวี (ช�อง ๒๓) : ผส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.      
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$  โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาตช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดิน           
ในระบบดิจิตอล ช:องเวิร$คพอยท$ทีวี (ช:อง ๒๓) เพ่ือขอความร:วมมือให�ระมัดระวัง
กระบวนการผลิตรายการและการเซ็นเซอร$รายการข:าวให�เหมาะสมกับผู�รับชม
ทุกวัยตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 



๓๓ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง ร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข:าว”   
เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. มีเนื้อหาท่ีไม:เหมาะสม
ช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:องเวิร$คพอยท$ ทีวี (ช:อง ๒๓) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ :ร.องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาวัดนาคปรก    
                                คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๗.๗๕ MHz มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
   
มติท่ีประชุม                   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$  โดยให�มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาต
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาวัดนาคปรก คลื่นความถ่ี  FM ๑๐๗.๗๕ MHz 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) เปLนระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับคําสั่ง และ
ให�ระงับการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ ๒๔๙๘ แก:สถานี 
วิทยุกระจายเสียง  พระพุทธศาสนาวัดนาคปรก  คลื่นความถ่ี  FM ๑๐๗.๗๕ MHz 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จนกว:าคดีถึงท่ีสุด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
พระพุทธศาสนาวัดนาคปรก  คลื่นความถ่ี FM ๑๐๗.๗๕ MHz มีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑: ร.องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “T NEWS สด ลึก จริง” และรายการ                 

“เจาะข�าวร.อน ล.วงข�าวลึก” เม่ือวันจันทร�ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  ทางช�องรายการ  
                             โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Bright TV อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม :   
                             ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.        

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
บริษัท ไบรท$ จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน$
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Bright TV เพ่ือขอให�ใช�ความระมัดระวังในการ
นําเสนอรายการมิให�มีเนื้อหาอันเปLนการฝrาฝsนประกาศคณะรักษาความสงบ
แห:งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให�ความร:วมมือ
ต:อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห:งชาติและการเผยแพร:ข�อมูลข:าวสาร
ต:อสาธารณะและประกาศคณะรักษาความสงบแห:งชาติ  ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห:งชาติ 
ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๓๔ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๑  เรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “T NEWS สด ลึก จริง” 
และรายการ “เจาะข:าวร�อน ล�วงข:าวลึก” เม่ือวันจันทร$ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจติอล ช:อง Bright TV อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒: ร.องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ TODAY SHOW  เม่ือวันอาทิตย�ท่ี ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.ทางช�องรายการโทรทัศน�  ภาคพ้ืนดนิ
ในระบบดิจิตอล 3 HD (ช�อง ๓๓) : ผส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.        

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�มีคําสั่งกําหนดโทษปรับทาง
ปกครองบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง 3 HD (ช:อง ๓๓) ซ่ึงมี
การออกอากาศ โดยมีเนื้อหาท่ีมีลักษณะต�องห�ามไม:ให�ออกอากาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน$ เนื่องจากส:งผลกระทบต:อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดค:าปรับทางปกครอง        
ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙(๓) ประกอบมาตรา 
๕๗ (๒) แห:งพระราชบัญญัติฉบับดังกล:าว  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๒   เรื่อง ร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ  TODAY SHOW  
เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.  ทางช:องรายการโทรทัศน$
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 3 HD (ช:อง ๓๓) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓:ร.องเรียนกรณีขอให.ตรวจสอบรายการ “ช่ัวโมงข�าวเย็น”  ออกอากาศ 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.  ทางช�องรายการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช.คล่ืนความถ่ี ช�อง People TV ผู.ดําเนินรายการใช.คําพูดไม�เหมาะสม : 
ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินรายการ ตามหนังสือบริษัท พีแอนด$พี 

ชาแนล จาํกัด โดยให�พิธีกรรายการชั่วโมงข:าวเย็น  พักการดําเนินรายการเปLนเวลา ๓๐ วัน  
   ๒. มอบหมายให�สาํนักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�งไปยงับริษัท พีแอนด$พี ชาแนล จํากัด  

ผู�รับใบอนุญาตช:องรายการโทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี ช:อง People TV เพ่ือขอให�
ระมัดระวังกระบวนการผลิตรายการและการตรวจสอบรายการข:าวให�มีเนื้อหา
ท่ีเหมาะสมกับผู�รับชมทุกวัย และเปLนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 



๓๕ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๓  เรื่อง  ร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบรายการ “ชั่วโมงข:าวเย็น” 
ออกอากาศเม่ือวันพุธท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ทางช:องรายการ
โทรทัศน$ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี  ช:อง People TV ผู�ดําเนินรายการใช�คําพูดไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔:ร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “In Her View” 

   เม่ือวันจันทร�ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  และรายการ “Wake Up News”  
   เม่ือวันท่ี ๗  กันยายน  ๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
   ช�อง VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$  โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
บริษัท วอยซ$ ทีวี จํากัด เพ่ือขอให�ระมัดระวังการออกอากาศเนื้อหารายการท่ีมี
ประเด็นท่ีสุ:มเสี่ยง ๓ ประเด็น ได�แก:  ๑) การเลือกเนื้อหาจากสื่อหรือแหล:งข:าวมา
นําเสนอออกอากาศทางโทรทัศน$ ในลักษณะลําเอียง ไม:สมดุล หรือไม:รอบด�าน            
๒) การข้ึนข�อความหน�าจอ หรือ CG ส:อแววว:าอาจจะทําการปลุกป��นให�เกิดความ
ขัดแย�งในสังคมได� และ ๓) การไม:ปฏิบัติตามคําสั่งสํานักงาน กสทช. ซ่ึงห�ามมิให�บริษัท
นําความคิดเห็นจาก Facebook มาออกอากาศ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔   เรื่อง ร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“In Her View” เม่ือวันจันทร$ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  และรายการ “Wake Up 
News”  เม่ือวันท่ี ๗  กันยายน  ๒๕๖๐  ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช:อง VOICE TV (ช:อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวารท่ี ๕.๑.๓๕: ร.องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ  “คุยโขมงข�าวเช.า” 

   เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  และวันจันทร�ท่ี  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  
   ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง MCOT HD (ช�อง ๓๐) 

อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามแนวทางการนําเสนอข:าวหรือ
รายการท่ีมีเนื้อหาด�านความรุนแรง ตามหนังสือ กสทช. ท่ี สทช ๔๐๑๖/ว 
๑๐๗๕๒ ลงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเคร:งครัด และให�ระมัดระวังการนํา
เนื้อหาจากสื่อโซเชียลมาออกอากาศ ซ่ึงอาจมีประเด็นด�านความน:าเชื่อถือของ
แหล:งข�อมูล อันอาจนําไปสู:การสร�างความต่ืนตระหนกแก:ประชาชน ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๓๖ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง ร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ  
“คุยโขมงข:าวเช�า” เม่ือวันพุธท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ และวันจันทร$ท่ี ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐  ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง MCOT HD 
(ช:อง ๓๐) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม        

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖:ร.องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ตะลอนข�าวเช.านี้” เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๐  ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ไทยรัฐทีวี 
(ช�อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท         
ทริปเปIล วี บรอดคาสต$ จํากัด  ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:องไทยรัฐทีวี (ช:อง ๓๒) เ พ่ือขอให�
ปรับเปลี่ยนการจําแนกประเภทรายการของรายการ “ตะลอนข:าวเช�านี้” ให�
ถูกต�องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การจัดทําผังรายการสําหรับการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ (ฉบับท่ี ๔) และให�ระมัดระวังการนําเสนอ
เนื้อหารายการท่ีเก่ียวกับความเชื่อนอกระบบ ซ่ึงอาจก:อให�เกิดความสับสน       
ในสังคมได� และให�ข้ึนคําเตือนเพ่ือให�ผู�ชมใช�วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาดังกล:าว 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๖  เรื่อง  ร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ  “ตะลอนข:าวเช�านี้”     
เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช:อง ไทยรัฐทีวี (ช:อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม        

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗: ร.องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ชูวิทย�ตีแสกหน.า” เม่ือวันจันทร�ท่ี ๑๔ สิงหาคม 

๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�องไทยรัฐทีวี 
(ช�อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท 
ทริปเปIล วี บรอดคาสต$ จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน$ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อขอให�ระมัดระวังในการนําเสนอ
เนื้อหารายการ “ชูวิทย$ตีแสกหน�า” ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช:องไทยรัฐทีวี (ช:อง ๓๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๓๗ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง ร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ชูวิทย$ตีแสกหน�า” 
เม่ือวันจันทร$ท่ี  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช:องไทยรัฐทีวี (ช:อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘:ร.องเรียนกรณีการออกอากาศละคร เรื่อง “เพลิงบุญ” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓ สิงหาคม  

๒๕๖๐ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดนิในระบบดิจิตอล ช�อง ๓ HD (ช�อง ๓๓)  
จัดระดับความเหมาะสมของละครไม�เป;นไปตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทาง 
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน�ฯ : ผส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ โดยให�สํานักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ�งบริษัท  
บีอีซี-มัลติมีเดีย จํากัด  ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน$ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง ๓ HD (ช:อง ๓๓) เพ่ือขอให�ปรับเปลี่ยน
การจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง “เพลิงบุญ” จาก ระดับ ท (รายการท่ี
เหมาะสําหรับผู�ชมทุกวัย) เปLนระดับ น ๑๓ (รายการท่ีเหมาะกับผู�ชมท่ีมีอายุ ๑๓ ปE
ข้ึนไป ผู�ชมท่ีมีอายุน�อยกว:า ๑๓ ปE ควรได�รับคําแนะนํา) และกําหนดเวลาการ
ออกอากาศให�ถูกต�อง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$การจัดทําผังรายการ
สําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน$ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร:งครัด       
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๘   เรื่อง ร�องเรียนกรณีการออกอากาศละคร เรื่อง “เพลิงบุญ” 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ทางช:องรายการโทรทัศน$ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช:อง ๓ HD (ช:อง ๓๓) จัดระดับความเหมาะสมของละครไม:เปLนไป
ตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน$ฯ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙: การกําหนดมาตรฐานการให.บริการ มาตรฐานด.านเทคนิค และความเหมาะสม

ของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน�ท่ีมีบริการล�ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง 
และเสียงบรรยายภาพ และการแสดงสัญลักษณ� เสียงประกอบ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การส�งเสริมและคุ.มครองสิทธิของคนพิการให.เข.าถึงหรอืรับรู.และใช.ประโยชน�
จากรายการของกิจการโทรทัศน� : บส. 
 

มติท่ีประชุม           เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

       ๑. เห็นชอบร:างมาตรฐานการให�บริการ มาตรฐานด�านเทคนิค และความเหมาะสมของ
รูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน$ท่ีมีบริการล:ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง 



๓๘ 
 

และเสียงบรรยายภาพ และการแสดงสัญลักษณ$ เสียงประกอบ  ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การส:งเสริมและคุ�มครองสทิธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน$
จากรายการของกิจการโทรทัศน$  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําร:างมาตรฐานฯ ตามข�อ ๑ ไปจัดทําเปLนประกาศ
สํานักงาน กสทช. และนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๙  เรื่อง  การกําหนดมาตรฐานการให�บริการ มาตรฐานด�านเทคนิค 
และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน$ท่ีมีบริการล:ามภาษามือ 
คําบรรยายแทนเสียง และเสยีงบรรยายภาพ และการแสดงสัญลักษณ$ เสียงประกอบ
ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง  การส:งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึง
หรือรับรู�และใช�ประโยชน$จากรายการของกิจการโทรทัศน$ 

  ๒.กสทช. ประวิทย$ฯ มีข�อสังเกต ขอให�ไปตรวจสอบความถูกต�องในการจัดทํา 
ประกาศ ว:าจะเปLนประกาศสํานักงาน กสทช. ตามข�อเสนอของสํานักงาน กสทช. 
หรือจะต�องเปLนประกาศ กสทช. โดยเห็นว:าควรจะต�องดําเนินการให�เปLนไป
ในแนวทางเดียวกันท้ังด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน$และกิจการโทรคมนาคม  

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๔๐: รายงานการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กสทช. ว�าด.วยการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ

ต�อร�างแผนแม�บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ฉบับท่ี ๒ : อส. 
  
มติท่ีประชุม               เห็นชอบแนวทางการนําผลการรบัฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างแผนแม:บทกิจการ

กระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน$ ฉบับท่ี ๒ เพ่ือนําไปปรับปรุงร:างแผนแม:บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ฉบับท่ี ๒ ก:อนนําเสนอ กสทช.ชุดใหม:เพ่ือพิจารณา
สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะพร�อมเหตุผล และแนวทางการดําเนินงาน
ตามข้ันตอน/กระบวนการต:อไป ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๐  เรื่อง  รายงานการดําเนนิการตามมติท่ีประชุม กสทช. ว:าด�วยการ
รับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต:อร:างแผนแม:บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ ฉบับท่ี ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ :    เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.  

   ด.านกิจการโทรคมนาคม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑: บริษัท  อินเตอร�ล้ิงค�  เทเลคอม จํากัด (มหาชน)  ขออนุญาตเพ่ิมจุดเช่ือมต�อ
ออกต�างประเทศ  จํานวน ๑๙ จุด   สําหรับการให.บริการวงจรเช�าส�วนบุคคล
ระหว�างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) และวงจรเช�า
เสมือนส�วนบุคคลระหว�างประเทศ (International IP-VPN) : ปท.๑ 

 



๓๙ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

                               ๑. อนุมัติให�บริษัท อินเตอร$ลิ้งค$ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมจุดเชื่อมต:อต:างประเทศ 
สําหรับการให�บริการวงจรเช:าส:วนบุคคลระหว:างประเทศ  (International 
Private Leased Circuit : IPLC) และวงจรเช:าเสมือนส:วนบุคคลระหว:างประเทศ 
(International IP-VPN) จํานวน ๑๙ จุด พร�อมท้ังให�ปรับปรุงเง่ือนไขการอนุญาต
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๕/๐๐๑ 
ในภาคผนวก ค๒ บริการโทรคมนาคมส:วนท่ี ๒ ข�อ ๖ การเชื่อมต:อออกต:างประเทศ 
หน�า ค๒-๓ ถึง ค๒-๑๒  โดยระบุวันท่ีท่ี กสทช. มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนเง่ือนไข
ดังกล:าวเปLนวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต (ครั้งท่ี ๓)  

      ๒.  รับทราบการแจ�งข�อมูลพิกัดในจุดเชื่อมต$อออกต$างประเทศ (เดิม) จํานวน ๔  จุด 
ท่ีได�รับอนุญาต ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  
เลขท่ี ๓ก/๕๕/๐๐๑  

    
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑  บริษัท อินเตอร$ลิ้งค$ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ขออนุญาตเพ่ิมจุด
เชื่อมต:อออกต:างประเทศ จํานวน ๑๙ จุด  สําหรับการให�บริการวงจรเช:าส:วนบุคคล
ระหว:างประเทศ (International Private Leased Circuit: IPLC) และวงจรเช:า
เสมือนส:วนบุคคลระหว:างประเทศ (International IP-VPN) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ :  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสอง : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ต:ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง (ท่ีมีโครงข:ายเปLนของตนเอง) เลขท่ี ๒ก/๔๙/๐๐๑ 
โดยกําหนดระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขเช:นเดียวกันกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง            
(ท่ีมีโครงข:ายเปLนของตนเอง) รายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาต  ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒  เรื่อง  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)   ขอต:ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 

 
 
 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :   บริษัท อคิวเม.นท� จํากัด ขอส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 
: ปท. ๒  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง  เลขท่ี ๑/๕๓/๐๓๓ 

ของบริษัท อคิวเม�นท$ จํากัด โดยให�มีผลสิ้นสุดลงในวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐     
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง บริษัท อคิวเม�นท$ จํากัด  ขอสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ :  บริษัท มิลเลนเนียม ออโต. กรุ^ป จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 

๔ หลัก  : จท. 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท$แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๘๖ ให�แก: บริษัท        

มิลเลนเนียม ออโต� กรุ7ป จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ$การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ�วนต:อไป ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท มิลเลนเนียม ออโต� กรุ7ป จํากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท$แบบสั้น ๔ หลัก   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒.๕ :  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) : จท.  
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบรายงานผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะของร:างประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒)  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําประเด็นการนําหมวดเลขหมาย  ๐๖  ๐XXX 
XXXX ท่ีจะนํามากําหนดเปLนเลขหมายโทรศัพท$ประจําท่ี สําหรับพ้ืนท่ีให�บริการ
ท่ัวประเทศ  (แบบไม:จํากัดพ้ืนท่ี)  ไปศึกษาวิเคราะห$เพ่ิมเติม ก:อนนําเสนอ          
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ก:อนนําไปจัดรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะร:างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) เพ่ิมเติม ตามมาตรา ๒๘ แห:ง
พระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  ต:อไป  

 



๔๑ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง ร:างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๒) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : แผนการดําเนนิงานในการปรบัปรุงโครงข�ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการให.บริการ
ภายใต.แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว : จท. 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบแผนการดําเนินงานในการปรับปรุงโครงข:ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการให�บริการ
ภายใต�แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�ง
สหภาพโทรคมนาคมระหว:างประเทศ ( International Telecommunication 
Union : ITU) เพ่ือทราบการปรับเปลี่ยนแผนเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศไทย 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖  เรื่อง แผนการดําเนินงานในการปรับปรุงโครงข:ายโทรคมนาคมเพ่ือ
รองรับการให�บริการภายใต�แผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟVาและอิเล็กทรอนิกส�   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�

และเทคโนโลยีแห�งชาติ  ขอเพ่ิมเติมขอบข�ายการให.บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ�ของใบอนุญาตให.จัดตั้งหน�วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
ประเภทท่ีสอง : ทท. 

 
มติท่ีประชุม อนุ มัติให� ศูนย$ทดสอบผลิตภัณฑ$ไฟฟcาและอิเล็กทรอนิกส$  สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห:งชาติ เพ่ิมเติมขอบข:ายการให�บริการทดสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ$ ของใบอนุญาตให�จัดต้ังหน:วยตรวจสอบเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ$ ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑ ท้ังนี้ โดยให�มี
กําหนดสิ้นอายุ ในวันท่ี  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗  เรื่อง  ศูนย$ทดสอบผลิตภัณฑ$ไฟฟcาและอิเล็กทรอนิกส$  สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีแห:งชาติ  ขอเพ่ิมเติมขอบข:ายการให�บริการทดสอบ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ$ ของใบอนุญาตให�จัดต้ังหน:วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ$ ประเภทท่ีสอง   

 
 
 



๔๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การดําเนินคดีกับบริษัท ไมโครไทย พลัส จํากัด บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวิร�ค จํากัด 
   บริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จํากัด  และบริษัท ริช คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด  
                              ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท.  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล ั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. การประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ไมโครไทย พลัส จํากัด บริษัท แพรคติเคิล 

เน็ตเวิร$ค จํากัด  และบริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จํากัด โดยไม:ได�รับใบอนุญาต          
ตามมาตรา ๗ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ       
เปLนความผิดตามมาตรา ๖๗ (๑) แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม          
พ.ศ. ๒๕๔๔  จึ งเห็นชอบให�คณะอนุกรรมการเปรี ยบเทียบคดีความผิด                      
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ดําเนินการ
เปรียบเทียบปรับบริษัท ไมโครไทย พลัส จํากัด บริษัท แพรคติเคิล เน็ตเวิร$ค จํากัด     
และบริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จํากัด ท้ังนี้ ตามมาตรา ๗๗ แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ$
ในการเปร ียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   

๒. เห็นชอบให�ดําเนินคดีกับบริษัท ริช คอมมิวนิเคชั่น จํากัด เนื่องจากบริษัท 
ริช คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม:ได�รับใบอนุญาต    
ตามมาตรา ๗ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
เปLนความผิดตามมาตรา ๖๗ (๑) แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยให�ดําเนินการแจ�งความร�องทุกข$ต:อพนักงาน
สอบสวน  ตามนัยมาตรา ๑๒๓ แห:งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต:อไป   

๓. เห็นชอบในหลักการ ให�สํานักงาน กสทช. สามารถร�องทุกข$กล:าวโทษต:อพนักงาน
สอบสวนควบคู:กับการพิจารณาดําเนินการของคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือปcองกัน
ป�ญหาคดีขาดอายุความ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การดําเนินคดีกับบริษัท ไมโครไทย พลัส จํากัด บริษัท แพรคติเคิล 
เน็ตเวิร$ค จํากัด บริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จํากัด และบริษัท ริช คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔     

  
 
 
 
 



๔๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙: มหาวิทยาลัยขอนแก�น ขอรับการจดัสรรคล่ืนความถ่ี เพ่ือใช.ติดต�อส่ือสารในราชการ 
: คท.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�มหาวิทยาลัยขอนแก:น ใช�ความถ่ีวิทยุ ๑๖๘.๘๗๕  ๑๗๑.๔๒๕   ๑๗๑.๕๗๕  

และ ๑๗๑.๘๗๕ MHz  ระบบVHF/FM ความกว�างแถบคลื่นความถ่ีไม:เกิน ๑๖ kHz  
เ พ่ื อ ใ ช� ใ นภ าร กิ จของ โ ร งพยาบ าล ศรี น คริ นทร$  คณะแพทยศาส ต ร$ 
มหาวิทยาลัยขอนแก:น เปLนระยะเวลา ๑ ปE นับต้ังแต:วันท่ีได�รับการจัดสรร  โดยให�
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได�รับอนุญาตไว�เดิม ตามหนังสือ สทช. ๕๐๑๓/๑๙๓๕๔        
ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยเคร:งครัด รวมท้ังปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ$วิธีการและเง่ือนไขท่ี กสทช. กําหนด  ท้ังนี้  การขอขยาย
ระยะเวลาการใช�ความถ่ีวิทยุ ให�มหาวิทยาลัยขอนแก:นแจ�งขออนุญาตใช�ความถ่ีวิทยุ
ก:อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล:าว เพ่ือให�ถูกต�องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘  ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙  เรื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก:น ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี เพ่ือใช�
ติดต:อสื่อสารในราชการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ี ระบบ Digital Trunked 

Radio จํานวน ๕ คู� (๑๐ ความถ่ี)  ย�านความถ่ีวิทยุ ๓๘๐ – ๓๙๙.๙ MHz  เพ่ือใช.
ปฏิบัติงานในธุรกิจก̂าซธรรมชาติ : คท. 
 

มติท่ีประชุม                อนุมัติจัดสรรคลื่นความถ่ีให� บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  จาํนวน ๕ คู:ความถ่ี         
(๑๐ ความถ่ี) ย:านความถ่ีวิทยุ ๓๘๐–๓๙๙.๙ MHz ระบบ Digital Trunked 
Radio มาตรฐาน TETRA และใช�เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางบก 
(Land  Mobile  Service)  เพ่ือใช�ปฏิบัติงานในธุรกิจก7าซธรรมชาติ  โดยให�ใช�คลื่น 
ความถ่ีดังกล:าว เปLนระยะเวลา ๑ ปE  นับแต:วันท่ีได�รับการจัดสรร   ท้ังนี้ โดยกําหนด
หลักเกณฑ$และเง่ือนไข ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)  ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
ระบบ Digital Trunked Radio จํานวน ๕ คู: (๑๐ ความถ่ี) ย:านความถ่ีวทิยุ ๓๘๐ – ๓๙๙.๙ MHz 
เพ่ือใช�ปฏิบัติงานในธุรกิจก7าซธรรมชาติ 

 
 
 



๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๑: ประธาน กทค. มีบัญชาให.เสนอต�อท่ีประชุม กทค.  เพ่ือพิจารณาทบทวนมติ 
กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ 
เรื่อง รายงานผลการดาํเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให.แก�ผู.ใช.บริการ กรณีการส้ินสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให.บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : รท. 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามมติท่ี
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๐  ระเบียบวาระท่ี 
๔.๑๗ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตาม
การดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก:ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทานหรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต:วันครบ
กําหนดการขยายระยะเวลาตามมติ กทค. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ท้ังนี้ โดยอาศัยอํานาจ ตามมาตรา ๖๕ แห:ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑  เรื่อง ประธาน กทค. มีบัญชาให�เสนอต:อท่ีประชุม กทค.  เพ่ือพิจารณา
ทบทวนมติ กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ$ ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี 
๔.๑๗  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก:ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี 

 ๒. กสทช.ประวิทย$ฯ ขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย กสทช. และประมวลนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาโดย
เร:งด:วนต:อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒: แต�งตั้งอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช.และเช่ือมต�อโครงข�าย

โทรคมนาคม ทดแทนผู.ท่ีลาออก : ชท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบการลาออกของ ดร. กิตติน อุดมเกียรติ และนางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข 

จากการเปLนอนุกรรมการกลัน่กรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช�และเชื่อมต:อ
โครงข:ายโทรคมนาคม  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

   ๒. อนุมัติให�แต:งต้ัง พันเอก บวร  วงษ$แสงจันทร$ และ ว:าท่ีร�อยตรี ทรงพล  สงวนจิตร 
เปLนอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการใช�และเชื่อมต:อโครงข:าย
โทรคมนาคม แทนอนุกรรมการขอท่ีลาออก ซ่ึงเปLนการใช�อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓  แห:งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๔๕ 
 

ท้ังนี้   ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ทดแทนผู�ท่ีลาออก  ดังกล:าวข�างต�น      
ให�สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒   เรื่อง แต:งต้ังอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
การใช�และเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ทดแทนผู�ท่ีลาออก 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๓: บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ 
 โทรศัพท�เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม : จท. 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม  ให�บริษัท 

เรียล มูฟ จํากัด  จํานวน ๒,๑๐๒,๐๘๖ เลขหมาย ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓  เรื่อง บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท$
สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๓๙ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 
“ผมไม:มีข�อขัดข�องแต:ประการใดต:อการขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
เพ่ิมเติมของผู�ประกอบการ ในกรณีนี้จึงเห็นชอบท่ีจะจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติมให�แก:บริษัท  เรียล มูฟ จํากัด 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ เพียงแต:มีข�อสังเกตในบางประเด็นท่ีเก่ียวข�อง
กับการจัดสรรในครั้งนี้ ดังนี้ 
๑) ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ิงมีมติ

จัดสรรเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม จํานวน 
๑,๓๑๙,๑๕๖ เลขหมาย ให�แก:บริษัทฯ โดยเม่ือรวมกับเลขหมายคงเหลือ 
ณ ขณะนั้นจํานวน ๕,๙๕๓,๔๒๐ เลขหมาย จะทําให�บริษัทฯ มีเลขหมาย
เพ่ือให�บริการอยู:กว:า ๗.๒ ล�านเลขหมาย ซ่ึงเพียงพอต:อจํานวนประมาณ
การผู�ใช�บริการในอีก ๑๒ เดือนข�างหน�าตามข�อมูลของสํานักงาน กสทช. 
แต:บริษัทฯ กลับมีหนังสือฉบับลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เพ่ือขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติมในครั้งนี้
เปLนจํานวนถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ เลขหมาย ท้ังท่ีมีระยะเวลาห:างจากการ
จัดสรรครั้งท่ีผ:านมาเพียง ๑ เดือนเศษเท:านั้น 

 



๔๖ 
 

๒) เม่ือเปรียบเทียบข�อมูลท่ีสํานักงาน กสทช. ใช�ประกอบการพิจารณาจัดสรร
ครั้งนี้กับข�อมูลท่ีนําเสนอในการพิจารณาของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
แล�วพบว:ามีความแตกต:างกัน กล:าวคือ ในการพิจารณาครั้งก:อนมีการ
แสดงข�อมูลว:า ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๐ ผู�ใช�บริการของ
บริษัทฯ มีจํานวนเพ่ิมข้ึนสุทธิ (Net Adds) เปLน ๙๗๓,๒๔๔ เลขหมาย 
และ ๓๖๐,๖๕๔ เลขหมาย ตามลําดับ แต:ในการขอรับจัดสรรเลขหมาย
ครั้งนี้ ข�อมูลท่ีปรากฏบนเอกสารของสํานักงาน กสทช. กลับแสดงจํานวน
ผู�ใช�บริการเพ่ิมข้ึนสุทธิ (Net Adds) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อยู:ท่ี 
๖๑๙,๘๙๙ เลขหมาย และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มี ๗๒๑,๐๙๕ เลขหมาย 
ท้ังนี้ แม�สํานักงาน กสทช. จะให�ข�อมูลว:า บริษัทฯ ได�แจ�งยืนยันความ
ถูกต�องของข�อมูลในครั้งนี้แล�ว แต:ก็ยังมีความจําเปLนท่ีจะต�องตรวจสอบ
กระบวนการพิจารณาท้ังหมดว:าถูกต�องหรือไม:อย:างไร เนื่องจากฐานข�อมูล
ท่ีไม:ตรงกันนั้นย:อมส:งผลต:อการพิจารณาจํานวนเลขหมายท่ีสมควร
จัดสรร” 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๔: การประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเป;นเลขหมายสวย   
                               ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ : คณะทํางานบริหารจัดการและกํากับดูแลการประมูลฯ  จท. 

  
มติท่ีประชุม            เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้
        ๑. เห็นชอบแผนงาน รูปแบบ วธิีการประมูล  และกลุ:มเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการ

โทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีเปLนเลขหมายท่ีจะนํามาประมูลในครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐   
 ๒. เห็นชอบกําหนดกลุ:มเลขหมายและจัดสรรกลุ:มเลขหมายโทรศัพท$สําหรับ

บริการโทรศัพท$เคลื่อนทีให�กับผู�ให�บริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี สําหรับกรณีการ
ประมูลเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีเปLนเลขหมายสวย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  

๓. รับทราบการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ในการเตรียมการจัดการประมูล
เลขหมายโทรศัพท$ สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ีท่ีเปLนเลขหมายสวย ครั้งท่ี 
๓/๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔  เรื่อง การประมูลเลขหมายโทรศัพท$สําหรับบริการโทรศัพท$เคลื่อนท่ี
ท่ีเปLนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๕: การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังเลขาธิการ กสทช.  กรณีมีคําส่ังให.บริษัท ทรู  
   คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) นําส�งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการ 

   โทรคมนาคมของปWบัญชี ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม : มท. นท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�รับอุทธรณ$คําสั่งเลขาธิการ กสทช. ของบริษัท ทรู คอร$ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไว�พิจารณา และยืนตามคําสั่งเลขาธิการ กสทช.  ตามหนังสือสํานักงาน 
กสทช. ด:วนท่ี สทช. ๕๐๐๓/๒๖๐๐๑  ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕   เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ$คําสั่งเลขาธิการ กสทช.  กรณีมีคําสั่ง
ให�บริษัท ทรู คอร$ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)  นําส:งรายงานบัญชีแยกประเภท
ในกิจการโทรคมนาคมของปEบัญชี  ๒๕๕๙  ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ$
และวิธีการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖:รายงานคาํพิพากษาศาลปกครองช้ันต.น  และพิจารณาแนวทางการอุทธรณ� 
 คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี  ๒๐๐๘/๒๕๕๔  คดีหมายเลขแดงท่ี 
 ๑๘๐๐/๒๕๖๐  ระหว�าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)       

ผู.ฟVองคดี กับ กสทช. (กทช. เดิม) ผู.ถูกฟVองคดี : มท. 
 

มติท่ีประชุม            เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ดังนี้ 

 ๑. รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต�น  และแนวทางการอุทธรณ$คําพิพากษา
ในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๐๐๘/๒๕๕๔   คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๐๐/๒๕๖๐ ระหว:าง 
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผู�ฟcองคดี กับ กสทช. (กทช. เดิม) 
ผู�ถูกฟcองคดี  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

                                 ๒. เห็นชอบให�ยืน่อุทธรณ$คําพิพากษาศาลปกครองชัน้ต�นใน ๒ ประเด็น ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี ้

 ๒.๑ ประเด็นท่ีศาลปกครองชั้นต�นได�มีคําพิพากษาให�เพิกถอนคําสั่งในส:วนท่ีกําหนดให�
ผู�ฟcองคดีเปLนผู�มีอํานาจเหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญในตลาดบริการโครงข:าย
โทรศัพท$เคลื่อนท่ีภายในประเทศ  

 ๒.๒ ประเด็นท่ีศาลปกครองชัน้ต�นได�มีคําพิพากษาว:า การออกคําสั่งให�ผู�มีอํานาจ
เหนือตลาดอย:างมีนัยสําคัญต�องมีความผิดและรับโทษในทางอาญาไม:ชอบ
ด�วยกฎหมาย เนื่องจากไม:มีบทกฎหมายใดกําหนดให�ผู�มีอํานาจเหนือตลาด
อย:างมีนัยสําคัญท่ีไม:ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะท่ี กทช. กําหนดแล�วเปLน
ความผิดและมีโทษในทางอาญา 



๔๘ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี  ๕.๒.๑๖   เรื่อง  รายงานคําพิพากษาศาลปกครองชั้นต�น และพิจารณาแนวทางการ
อุทธรณ$คําพิพากษาในคดีหมายเลขดําท่ี  ๒๐๐๘/๒๕๕๔  คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๘๐๐/๒๕๖๐  
ระหว:าง บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  ผู�ฟcองคดี กับ 
กสทช. (กทช. เดิม) ผู�ถูกฟcองคดี 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๗: การพิจารณาให.ความเห็นชอบหลักเกณฑ�การรับเรื่องร.องเรียนตาม ประกาศ กสทช.  

เรื่อง  กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร.องเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด : รท.  
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการโทรคมนาคม โดยให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แอดวานซ$  ไวร$เลส 
เน็ทเวอร$ค จํากัด เพ่ือขอให�ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงหลักเกณฑ$การรับเรื่องร�องเรียน
และแก�ไขป�ญหาเรื่องร�องเรียนของบริษัทฯ โดยให�แก�ไขข�อกําหนดในหลักเกณฑ$ฯ ท่ี
กําหนดให�ผู�ใช�บริการต�องจัดส:งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือรับรอง
นิติบุคคล รวมท้ังข�อมูลอ่ืนๆตามท่ีบริษัทฯกําหนด เพ่ือประกอบการร�องเรียน          
ตามข�อ ๒.๑.๑  ข�อ ๒.๑.๒.๑  และ ข�อ ๒.๑.๓ วรรคสองของหลักเกณฑ$          
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ และให�บริษัทฯ เพ่ิมเติมเลขหมายโทรศัพท$
สําหรับรับแจ�งเรื่องร�องเรียนโดยไม:คิดค:าธรรมเนียมและค:าบริการไว�ให�ชัดเจน 
รวมท้ังให�จัดพิมพ$เปLนข�อมูลเผยแพร:ต:อไปด�วย 

 
หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นชอบหลักเกณฑ$การรับเรื่องร�องเรียนตาม
ประกาศ กสทช.  เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ของบริษัท แอดวานซ$ ไวร$เลส เน็ทเวอร$ค จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๘: บริษัท มิว สเปซ แอนด� แอดวานซ� เทคโนโลยี จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก ( กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช.  กสทช. 
พันเอก ดร. เศรษฐพงค$ฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ$ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ ) มีมติตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม อนุ มั ติ ให� ใบอนุญาตประกอบก ิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม แก:บริษัท มิว สเปซ แอนด$ แอดวานซ$ เทคโนโลยี จํากัด  
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE  นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยให�กําหนดเง่ือนไข
ใบอนุญาตเช:นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามราย
อ่ืนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๔๙ 
 

   ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย$ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นจัดส:งให�ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๘  เรื่อง บริษัท มิว สเปซ แอนด$ แอดวานซ$ เทคโนโลยี จํากัด  ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๘๓๘ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมดังนี้ 
“โดยหลักการใหญ:ผมเห็นว:า กิจการดาวเทียมสื่อสารเปLนกิจการท่ีมีการ
ผูกขาดโดยสภาพ ดังนั้นเม่ือมีผู�ท่ีประสงค$จะขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบ
กิจการดังกล:าวจึงเปLนเรื่องท่ีดีและสมควรส:งเสริมเปLนอย:างยิ่ง อย:างไรก็ตาม 
เนื่องจากตามมาตรา ๔๕ แห:งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให� “ผู�ใดประสงค,จะใช�คลื่นความถ่ี
เพ่ือกิจการโทรคมนาคมต�องได�รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต�อง
ดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ี เว�นแต�ในกรณีเป6น
คลื่นความถ่ีท่ีมีเพียงพอต�อการใช�งานหรือนําไปใช�ในกิจการบางประเภทท่ีไม�มี
วัตถุประสงค,เพ่ือแสวงหากําไร ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช. ประกาศ
กําหนดไว�เป6นการล�วงหน�า จะใช�วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได� ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ, วิธีการ ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศกําหนด” ดังนั้น 
การท่ีบริษัทฯ ประสงค$จะให�บริการท้ังการให�เช:าช:องสัญญาณดาวเทียม และ
บริการรับ-ส:งสัญญาณผ:านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) 
จากสถานีแม:ข:าย เปLนผลให�บริการของบริษัทฯ มีอย:างน�อยบริการหนึ่งท่ี     
เข�าองค$ประกอบของการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคมท่ีจะต�อง
ดําเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถ่ีอย:างแน:นอน เว�นแต:ในกรณีเปLนคลื่น
ความถ่ีท่ีมีเพียงพอต:อการใช�งานหรือนําไปใช�ในกิจการบางประเภทท่ีไม:มี
วัตถุประสงค$เพ่ือแสวงหากําไร ตามลักษณะและประเภทท่ี กสทช. ประกาศ
กําหนดไว�เปLนการล:วงหน�า จะใช�วิธีการคัดเลือกโดยวิธีอ่ืนก็ได� ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ$ วิธีการ ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศกําหนด ซ่ึง
ป�จจุบัน กสทช. ยังไม:ได�มีการจัดทําหลักเกณฑ$ดังกล:าวแต:อย:างใด ผมจึงเห็นว:า 
การจะออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให�บริษัทฯ ได� กสทช. 
จะต�องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๔๕ ดังกล:าวด�วย แม�ว:าป�จจุบันร:าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมซ่ึงให�บริการดาวเทียมสื่อสาร พ.ศ. ... จะยังไม:แล�วเสร็จก็ตาม 

นอกจากนี้  กรณี ท่ีบริ ษัทฯ ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม โดยจะเช:าช:องสัญญาณดาวเทียมต:างชาติเพ่ือให�
บริการโทรคมนาคมในลักษณะประจํา ไม: ใช:การใช� เปLนการชั่ วคราว
เช:นเดียวกับในอดีต ดังนั้น จึงมีความจําเปLนจะต�องพิจารณาหลักเกณฑ$เรื่อง 



๕๐ 
 

Landing rights ด�วยว:าอยู:ในอํานาจของหน:วยงานใด เนื่องจากการขออนุญาต
ของบริษัทฯ เปLนการขออนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยใช�ดาวเทียม
ต:างชาติ ซ่ึงพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ได�บัญญัติให�การ
พิจารณาอนุญาตดังกล:าวอยู:ในอํานาจของ กสทช.”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :   เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑:  การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปW  ๒๕๖๐  (ระหว�างเดือนพฤศจิกายน –   
                                 เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) : ปบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําปE ๒๕๖๐  (ระหว:างเดือนพฤศจิกายน – เดือน

ธันวาคม ๒๕๖๐) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช.  ประจําปE ๒๕๖๐  (ระหว:าง
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย$ฯ แสดงความเห็นว:า สํานักงาน กสทช. ควรมีการติดตาม
ความคืบหน�าเก่ียวกับการสรรหา กสทช. ชุดใหม: เพ่ือให�ทราบสถานการณ$และ
ประเมินกําหนดระยะเวลาและแผน การปฏิบัติหน�าท่ีของ กสทช. ในป�จจุบันให�
สอดคล�องกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : รายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง Over-the-Top (OTT) ระหว�างวันท่ี ๑๒-๑๓ 

กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร : ตย.  ฝ�ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� Over the Top ( ปส. ๒)  

 
มติท่ีประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง Over-the-Top (OTT)  ระหว:างวันท่ี 

๑๒-๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดส:งรายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง Over-the-Top 
(OTT) ตามข�อ ๑ ให�คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน$ 
Over the Top เพ่ือนําผลการประชุมหารือ เรื่อง Over-the-Top (OTT)  
ดังกล:าวข�างต�น ไปใช�เปLนข�อมูลประกอบในการจัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็น
สาธารณะต:อไป 

 
หมายเหตุ   ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง รายงานผลการประชุมหารือ เรื่อง Over-the-Top (OTT) ระหว:าง
วันท่ี ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร 



๕๑ 
 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอให�ฝrายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
OTT   จัดส:งรายงานการประชมุคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน$ Over-the-Top (OTT) ท่ีผ:านมา ให� กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. 
ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เพ่ือใช�เปLนข�อมูลในการพิจารณา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓: พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
 ของสํานักงาน กสทช. : ยย. 
    
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ปรับเปลี่ยนองค$ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. เพื่อแต:งตั้งเปLนประธานและอนุกรรมการ แทนประธาน 
(ศาสตราจารย$พิเศษ ประสพสุข บุญเดช) และอนุกรรมการ (พลตํารวจเอก ชาญชิต 
เพียรเลิศ และ นายวีระยุทธ ป��นน:วม) ท่ีขอลาออก ซ่ึงเปLนการใช�อํานาจของ กสทช.  
ตามมาตรา ๓๓ แห:งพระราชบัญญัติองค$กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑) ให�ศาสตราจารย$พิเศษ ประสพสุข บุญเดช  เปLนประธานอนุกรรมการ 
 ๒) ให�นายภูมิรักษ$  ชมแสง เปLนอนุกรรมการ  
 ๓) ให�นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ  เปLนอนุกรรมการ  
   

ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต:งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ดังกล:าวข�างต�น ให�สํานักงาน กสทช.ดําเนินการตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   
 

หมายเหตุ   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค$ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ 
 -ไม:มี- 
 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ ในวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐          

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปIดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๑๐ น.         


