
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที ่๒๖/๒๕๕๖ 

วันจันทร์ที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
 

ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน ์                                                             ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์  งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                      กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค ์                                                        กรรมการ 
๖.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์        ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กสท. 
๗.   นางสาวมณีรัตน ์  ก าจรกิจการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓          
๘.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน ์
๙.   นางสาวนนทรี   เหมทานนท ์                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้บริหารระดับต้น กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
      
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม                                     
๑.        นายสมบัต ิ  ลีลาพตะ                                                                  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน ์
                   

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ ์ วัชระเกียรติพงษ ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ ์                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๓.        นางศิริวรรณ  ฟุ่มเฟื่อง                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
๔.        นายสมศักดิ ์ สิริพัฒนกุล                         ผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 
๕.        นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางสาวรัชฎาพร  ทรัพย์ม ี                      พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นางเพ็ญพร  ทองนาค                            พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๙.        นางธันยพร  เปาทอง                             พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐.    นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง                       พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑.    นางสาวสุพีชา  จันหย่ง                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๒.    นายดนัย  ศีลบุตร                                พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๓.    นางสาวธนพร  ล้ีตระกูลศิลป ์                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๔.    นายวรวิวัฒน ์ จันทร์รัตนสิร ิ                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๕.    นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข                              พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๖.    นางสาววันทนีย ์ วริยานันทกุล                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๗.    นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 
๑๘.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                          พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  
เร่ิมประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน)์ กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อวันท่ี ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มย่อย(Focus Group) เกี่ยวกับ (ร่าง) หนังสือ 
เชิญชวน ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับ
ประชาชน โดยได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้ส านักงาน กสทช. สรุปความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อน าเสนอต่อท่ี
ประชุม กสท. ต่อไป 
  
          มติที่ประชุม      ทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที ่ 
๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                 
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ             กิจการ

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีข้อแก้ไข 
  

ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 
วาระที่ ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที ่ 

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(กสท.)) 

                   มติที่ประชุม      ทราบ 
          



วาระที่ ๓.๒    แจ้งค าสั่งศาลปกครอง (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
          มติที่ประชุม      ทราบ 

  
วาระที่ ๓.๓    การจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล (Thailand 

Broadcasting Exhibition – Thai BEX) ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ 
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ์(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุ 
ในระบบดิจิทัล (จส.) และกลุ่มงานส่ือสารองค์กร (สบ.)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๔    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จ านวน ๒ สถานีในพื้นที่เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร โฆษณาขายยาเขากวางอ่อนเกินจริง (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๕    ข้อเสนอแนะกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. ควบคุมและก ากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนภายในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(รส)) 

มติที่ประชุม      
๑.      ทราบ 
๒.       ให้ ส านักงาน กสทช. ท าหนังสือแจ้งตอบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติและผลการด าเนินการกรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีเกินจริงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ  
  

วาระที่ ๓.๖    ข้อร้องเรียนกรณีมีแถบสีด าด้านบนและล่างจอภาพในการรับชม
โทรทัศน ์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๗    ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้สถานีโทรทัศน์ไททีวี (TTV)ปรับปรุงสัญญาณภาพ 
ให้รับชมได้ตามปกต ิ(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส)) 

มติที่ประชุม      ทราบ 
 



   
ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองเพื่อพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  
มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕๓ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย เอกสาร ๑ 
                                                               

วาระที่ ๔.๒    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมเงื่อนไขการ
อนุญาต (คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืนความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 
๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      

                   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับให้บริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์และเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตขององค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืนความถี่ และส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)ประกอบกิจการฯ ส าหรับให้บริการ
ส่ิงอ านวยความสะดวกกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๑๘ แห่ง (สถานท่ี) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
ท้าย เอกสาร ๒ 
              
หมายเหต ุ: กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ได้สงวนความเห็นตามบันทึกความเห็นประกอบ
เพิ่มเติมที่แนบ 

วาระที่ ๔.๓    ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
จ านวน ๑๔ ราย (๑๔ ใบอนุญาต)(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืนความถี่/กลุ่มงานการ
อนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

  
มติที่ประชุม      

                   ๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี ่ ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืน
ความถี่ และส านักงาน กสทช.เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับให้บริการโครงข่ายฯ  จ านวน ๑๓ ราย 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓) ดังนี ้
                       ๑.๑ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ ระดับชาติ  จ านวน ๔ ราย 
                       ๑.๒ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ ระดับภูมิภาค  จ านวน ๑ ราย 



                       ๑.๓ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คล่ืนความถี่ ระดับท้องถิ่น  จ านวน ๘ ราย 
๒. กรณีของบริษัท โพลี บรอดคาสติ้ง จ ากัด เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกิจการ 

ไม่ใช้คล่ืนความถี่ และส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม กสท.  
อีกครั้งหน่ึง 

วาระที่ ๔.๔    การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี)(คณะอนุกรรมการกิจการไม่ใช้คล่ืน
ความถี่ / กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

มติที่ประชุม      
                   ๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการท่ีไม่ใช้คล่ืนความถี่) ตามที่คณะอนุกรรมการกิจการ 
ไม่ใช้คล่ืนความถี่ และส านักงาน กสทช.เสนอ โดยอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ (กิจการไม่ใช้
คลื่นความถี่) จ านวน ๖ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ 
                   ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต  หากพบว่ามีการกระท าความผิด 
หรือเคยกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ อย. ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ท่ีประชุม กสท.  
เคยมีมติไว้แล้ว             

๓. กรณีพบว่ามีเนื้อหารายการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ส านักงาน กสทช. ถือปฏิบัติ 
ตามแนวปฏิบัติที่ท่ีประชุม กสท. เคยมีมติไว้แล้ว กล่าวคือ ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
เพื่อด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

วาระที่ ๔.๕    พิจารณางานแปลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นภาษาอังกฤษ (คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับ
ใช้กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์/กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

มติที่ประชุม      
                   ๑. เห็นชอบงานแปลพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น
ภาษาอังกฤษ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.จัดพิมพ์งานแปลดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เป็นการท่ัวไปต่อไป 

วาระที่ ๔.๖    การด าเนินการตามกฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงยักษ์ใหญ่เรดิโอคลื่น
ความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดพะเยา (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

                          มติที่ประชุม       

                   ๑. รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามกฎหมายกับสถานีวิทยุยักษ์ใหญ่เรดิโอ ๙๔.๐๐ MHz จังหวัด



พะเยา 
                          ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (ดส.) เร่งด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

วาระที่ ๔.๗    สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... (เพิ่มเติม)  
(กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) / กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียง (มส.)/กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/กลุ่มงาน
ส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

                          มติที่ประชุม      

                   ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี ่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ พ.ศ. .....(เพิ่มเติม) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
                   ๒. เห็นชอบต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี ่ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ พ.ศ. ..... ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ  โดยให้
ปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างประกาศ กสทช.ฯ ตามความเห็นของที่ประชุม กสท.  
                   ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ(ร่าง)ประกาศ กสทช.ฯ ตาม ๒. ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้น
ให้ประธาน กสท.ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช.แล้วน าไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 

  
หมายเหต ุ: กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ และ กสทช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์ขอสงวนความเห็นตาม
เอกสารบันทึกข้อความที่แนบ  
  

วาระที่ ๔.๘    ขออนุมัติแก้ไขมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๕๖ วาระที่ ๔.๖ แนวทางในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับ
ใบอนุญาตน าใช้เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมอนุญาตรายป ี(กลุ่มงาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

                           มติที่ประชุม      อนุมัติให้แก้ไขมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน  ๒๕๕๖ วาระท่ี ๔.๖ เป็นดังนี ้

                   “มติที่ประชุม เห็นชอบให้น าแนวทางในการพิจารณารายได้จากการประกอบกิจการท่ีน ามาใช้เป็นฐานใน
การค านวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามหลักการในการพิจารณารายได้ที่น ามาค านวณค่าธรรมเนียมรายปี ข้อ ๑ 
ถึงข้อ ๑๐ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ในกรณีข้อ ๑๐ เห็นชอบในหลักการนับรวมเป็นรายได้ที่จะต้องช าระ



ค่าธรรมเนียมรายปี เนื่องจากสอดคล้องตามข้อ ๖(๓.๓) ทั้งนี้ ให้น าหลักการดังกล่าวข้างต้นไปจัดการประชุมกลุ่ม
ย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น แล้วน าเสนอต่อท่ีประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง” 

  

ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ 
                   ไม่ม ี

 


