
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
_______________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค!  มะลิสุวรรณ กรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๗. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๘. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
๙. พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ!  หร8ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.   
๑๐. ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 
๑๑. นายก8อกิจ  ด8านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.   
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก<กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส8วน  

รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก8งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



 ๒ 
 

๙. นายสรวิชช!  ขมะสุนทร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักบริการโทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพ่ือสังคม 

๑๐. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๒. นางสาวพรวิไล  แจ8มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๒. นายเสน8ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการ 

ในตําแหน8งผู�อํานวยการสาํนักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

๓. นายฉันทพัทธ!  ขําโคกกรวด ผู�อํานวยการสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย!สิน 
๔. นางนุสรา  หนาแน8น ผู�อํานวยการสํานักโครงข8ายพ้ืนฐานการใช�และเชื่อมต8อโครงข8าย 
๕. นางสาวปุณย!สิรี  ฉัตรจินดา ผู�อํานวยการส8วน สาํนักการอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖. นายสุทิน  แกล�วกล�า  วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักมาตรฐานและเทคโนโลยี

โทรคมนาคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล8าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปGนประธานในพิธีและกล8าวเปFดการประชุมรับฟIง
ความคิดเห็นสาธารณะต8อร8างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย8าน ๘๙๐–๘๙๕ MHz/
๙๓๕–๙๔๐ MHz และย8าน ๑๗๔๐–๑๗๘๕/๑๘๓๕–๑๘๘๐ MHz และ
ประกาศท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังหมด จํานวน ๔ ฉบับ ซ่ึงมีผู�ร8วมแสดงความคิดเห็น
จํานวนมาก โดยภายหลังจากการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะจากผู�มีส8วน   
ได�เสียและประชาชน สํานักงาน กสทช. จะได�รวบรวมจัดทําสรุปความคิดเห็น
และปรับปรุงร8างประกาศฯ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให�ความ
เห็นชอบต8อไป 

 
 



 ๓ 
 

๒. เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปGนประธานในพิธีรับมอบเงินชําระค8าประมูล
คลื่นความถ่ี ย8าน ๑๘๐๐ MHz งวดท่ี ๒ จากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล     
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด จํานวนเงิน ๑๐,๖๔๔.๓๖๐ ล�านบาท และเม่ือวันท่ี ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน กสทช. ก็ได�รับมอบเงินชําระค8าประมูลคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz งวดท่ี ๒ จากบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด (AWN)   
จํานวนเงิน ๑๐,๙๖๓.๗๕๕ ล�านบาทด�วยแล�วเช8นกัน โดยเงินท่ีได�จากการประมูล
ดังกล8าว สํานักงาน กสทช. จะได�นําส8งกระทรวงการคลังเข�าเปGนรายได�แผ8นดิน
ต8อไป 

๓. เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปGนประธานในพิธีเปFดตัววารสารวิชาการ กสทช. 
ประจําปX ๒๕๖๐ (NBTC Journal 2017) ณ อาคารหอประชุมชั้น ๑ สํานักงาน 
กสทช. โดยมี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เข�าร8วม
ในพิธีดังกล8าว ซ่ึง กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และเลขาธิการ กสทช. ได�ร8วมเสวนา
ในงานดังกล8าวด�วย ซ่ึงมีผู�สนใจเข�าร8วมรับฟIงจํานวนมาก และมีประโยชน!มาก 
ในการเผยแพร8องค!ความรู�ของ กสทช. ไปสู8สาธารณะ  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๓ ธันวาคม 

๒๕๖๐ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๐  
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ วันพุธท่ี 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ          
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ!ฯ) ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่อง

เพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ : มท. ทท. คท. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต8งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

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

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เก่ียวกับกรณีท่ีมีการดําเนินคดีกับบริษัทผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมใน 
ลักษณะเดิมท่ีเคยเกิดข้ึนแล�ว ซ่ึงเห็นว8า สํานักงาน กสทช. อาจต�องพิจารณาว8า
เกิดปIญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําให�มีการต้ังเสาโดยไม8ได�รับอนุญาต และจะซักซ�อม
อย8างไรเพ่ือไม8ให�เกิดปIญหาลักษณะนี้อีก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการไกล8เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการไกล8เกลี่ย
ข�อพิพาทระหว8างผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู�ร�องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการดําเนินการไกล8เกลี่ยข�อพิพาท 

ในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในลักษณะเดียวกับท่ีได�
ต้ังข�อสังเกตมาโดยตลอดว8า ท้ังปXมีเรื่องไกล8เกลี่ยเพียง ๖ ราย ดังนั้นควรจะต�อง
ทบทวนประสิทธิภาพในการทํางาน หรือความจําเปGนในการทํางานลักษณะนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานการมอบอํานาจช�วงให-ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด-านกิจการ 

โทรคมนาคมแทน กสทช. ตั้งแต�วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต8อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ต้ังแต8วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
จํานวน ๖ คดี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช-งานคล่ืนความถ่ี ย�านความถ่ี 
๒๓๑๐ – ๒๓๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : คณะทํางานเพ่ือ
ติดตามและตรวจสอบการใช-งานคล่ืนความถ่ีฯ  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีย8าน  
๒๓๑๐–๒๓๗๐ MHz ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และลําดับสิทธิการ
คุ�มครองการรบกวนในการใช�งานคลื่นความถ่ี ๒๓๐๐ MHz และมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๐ : วส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!           

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การดําเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดําท่ี อร. ๒๘๘/๒๕๖๐ : มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครอง ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! (ผู�รับ

มอบอํานาจเดิม) หรือ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
(อมส.) เปGนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

๒. แนวทางการจัดทําคําอุทธรณ!คดีหมายเลขดําท่ี อร. ๒๘๘/๒๕๖๐ ระหว8าง
บริษัท เฮงเทวดา เรดิโอ บรอดคาส จํากัด (ผู�ฟjองคดี) กับสํานักงาน กสทช.         
(ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๑) พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๒) นายสมบัติ  
ลีลาพตะ (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๓) กสท. (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๔) และกระทรวงการคลัง 
(ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๕)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



 ๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปIน

เลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : จท.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ท่ีเปGนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องรายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท!

สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปGนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ว8าขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ไปพิจารณาในกรณีท่ียังมี
เลขหมายสวยคงเหลือจํานวนมาก อาจจะต�องแบ8งกลุ8ม โดยสําหรับเลขหมายสวย
มากให�จัดประมูลท่ีสํานักงาน กสทช. แต8ถ�าเปGนเลขกลุ8มอ่ืนอาจจะให�ประมูล
ทางไกลด�วยวิธีอ่ืนใด เพ่ือให�สามารถจัดสรรเลขหมายสวยออกไปได�อย8างทันกับ
สถานการณ! มิฉะนั้นจะมีเลขค�างอยู8จํานวนมาก 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการดําเนินการตามแผนรองรับเพ่ือคุ-มครองผู-ใช-บริการภายหลังการ
ส�งมอบการให-บริการโทรศัพท�พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตโทรศัพท�นครหลวงของ
บริษัท ทรู คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ให-แก� บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
: ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามแผนรองรับเพ่ือคุ�มครองผู�ใช�บริการภายหลัง
การส8งมอบการให�บริการโทรศัพท!พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีเขตโทรศัพท!นครหลวงของ
บริษัท ทรู คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ให�แก8บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)    
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ปท.๑   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช8วง

เดือนกรกฎาคม–เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว8างวันท่ี ๒๒–๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต8ออายุการทดลองประกอบ
กิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม8ปรากฏประวัติว8ามีการออกอากาศขัดต8อ
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๒๒๑ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๕๙ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๐ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๓๒ สถานี  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง ระหว8างวันท่ี ๒๒–๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในประเด็นเรื่องการ  
ต8ออายุในส8วนของบริการธุรกิจซ่ึงควรจะต�องทบทวนนโยบายการทดลองประกอบ
กิจการว8าจะสิ้นสุดเม่ือไร เนื่องจากเปGนกิจการท่ีมีการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน!
ในทางพาณิชย!ท่ีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�เปGนการเฉพาะ
อย8างชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว8างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ของผู�ยื่นต8ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม8ปรากฏประวัติว8ามีการออกอากาศ    
ขัดต8อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๔๐๖ สถานี ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๒๘๖ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๐๗ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๓ สถานี  

 
 



 ๘ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ระหว8างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ในประเด็นเรื่องการต8ออายุในส8วนของบริการธุรกิจ ซ่ึงควรจะต�องทบทวน
นโยบายการทดลองประกอบกิจการว8าจะสิ้นสุดเม่ือไร เนื่องจากเปGนกิจการท่ีมี
การใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประโยชน!ในทางพาณิชย!ท่ีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนด
วิธีการจัดสรรเอาไว�เปGนการเฉพาะอย8างชัดเจน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานี สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ช�องรายการ

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (Police TV) : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี สํานักงานตํารวจแห8งชาติ ช8องรายการ
สํานักงานตํารวจแห8งชาติ (Police TV) จากเดิม พลตํารวจโท รุ8งโรจน!  แสงคร�าม  
เปลี่ยนเปGน พลตํารวจโท ธเนตร!  พิณเมืองงาม นับต้ังแต8วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การแจ-งเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของ บริษัท ทริปเปTล วี บรอดคาสท� จํากัด 

ช�องรายการไทยรัฐทีวี : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของ บริษัท ทริปเปFล วี บรอดคาสท! 
จํากัด ช8องรายการไทยรัฐทีวี จากเดิม นายฉัตรชัย  ตะวันธรงค! เปลี่ยนเปGน    
นายพีระวัฒน!  โชติธรรมโม นับต้ังแต8วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ-มครองผู-บริโภคด-านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : มส. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�แก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยแต8งต้ังนายชาตรี ดาวทอง เปGนอนุกรรมการ
เพ่ิมเติม ซ่ึงเปGนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



 ๙ 
 

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต8งต้ังคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ดังกล8าวข�างต�น ให�สํานักงาน กสทช.ดําเนินการ
ตามแนวทางมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได-รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ 
สถานีข้ึนไป (ข-อมูล ณ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติอนุมัติให�ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�แก8ผู�ทดลองประกอบกิจการประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว8า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคล 
จํานวน ๔๒ ราย รวม ๑๐๔ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต8ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต�อง
ครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปX นับจากวันท่ีใบอนุญาต
ใบสุดท�ายของผู�ทดลองประกอบกิจการแต8ละรายสิ้นสุดลง ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในส8วนของ
กิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
ใบอนุญาตมากกว8า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๕ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 
“การต8ออายุการทดลองประกอบกิจการนี้เปGนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร

จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปGนระยะเวลานานพอสมควร 
ซ่ึงการอนุญาตในส8วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ     
มีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการ
จัดสรรเอาไว�ว8าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมี
การศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปIญหา-อุปสรรค และแนวทางการกํากับดูแล    



 ๑๐ 
 

ท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ว8าทิศทางการ
กํากับดูแลท่ีแน8แท�ควรเปGนอย8างไร ไม8ใช8ใช�มาตรการในลักษณะชั่วคราว    
ไปเรื่อยๆ ท้ังท่ีควรใช�ในช8วงเปลี่ยนผ8านเท8านั้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู-รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๓ สถานี : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเปGน

กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได�สิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย และผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด�วยตนเอง จํานวน ๑๑ สถานี  

๒. อนุมัติให�ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามคําร�องขอ
กรณีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงยังไม8สิ้นสุดลง
ตามระยะเวลาการอนุญาต และสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงยังไม8สิ้นสุดลงตามกฎหมาย ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จํานวน ๒ สถานี  

๓. อนุมัติให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และต้ังสถานีวิทยุ
คมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท้ัง ๑๓ สถานี ตามข�อ ๑. และข�อ ๒. นับต้ังแต8วันท่ี กสทช. 
มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

๔. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. และข�อ ๒. สิ้นสุดลง 
นับต้ังแต8วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑. และข�อ ๒. เพ่ือให�ดําเนินการรื้อถอน
สายอากาศและทําลายเครื่องส8งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศให�แล�วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต8วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้ 
หากฝuาฝvน ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร8งครัด 

 



 ๑๑ 
 

๖. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑–๔ ดําเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและทําลายเครื่องส8งวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศ ทั้งนี้ หากพบการกระทําความผิดให�
ดําเนินการตามกฎหมายต8อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑–๔ รายงานผล
การดําเนินการตรวจสอบ พร�อมส8งภาพถ8ายการรื้อถอนสายอากาศและการทําลาย
เครื่องส8งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศให�สํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพ่ือดําเนินการในส8วนท่ี
เก่ียวข�องต8อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง
ของผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๓ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พิจารณาคําร-องขอให-พิจารณาใหม� กรณีไม�อนุญาตให-สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาได-รับการต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอให�พิจารณาใหม8ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตามหนังสือลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R–Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคแม8วงค! 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R–Radio 
Network) วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ออกอากาศด�วยกําลังส8งเกินกว8าท่ีได�รับ
อนุญาต ก8อนการได�รับอนุมัติให�เปลี่ยนแปลงกําลังส8ง ซ่ึงขัดต8อเง่ือนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ โดยยืนยันว8าคําสั่งทางปกครองตามมติท่ีประชุม กสท. 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐ ท่ีไม8อนุญาตให�คู8กรณีได�รับ
การต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เปGนคําสั่งทาง
ปกครอง ท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว กรณีไม8ต�องด� วยมาตรา ๕๔ แห8 ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
 
 
 



 ๑๒ 
 

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
(R–Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคแม8วงค! (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๘๔) และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R–Radio Network) 
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๘๔) ภายใน ๓๐ วันนับแต8
วันท่ีได�รับแจ�งผลการพิจารณาของ กสทช. ท้ังนี้ หากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไม8ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�สิทธิในการยื่นคํา
ขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง
ทันที  

๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) บันทึก
ประวัติการฝuาฝvนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R–Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคแม8วงค! 
(รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๘๔) และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R–Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา (รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๐๘๔) ในระบบฐานข�อมูล เพ่ือใช�เปGนข�อมูลประกอบการพิจารณา
ดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอให�พิจารณาใหม8 กรณีไม8อนุญาตให�
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�รับการต8ออายุการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุมัติผังรายการหลักประจําปV ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๖ หน�วยงาน : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม อนุมัติผังรายการหลัก ประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ 

หน8วยงาน ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ได�แก8  
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก8น ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 

๑๐๓.๐๐ MHz  
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๘๗๓ MHz  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๖๘ MHz  
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จํานวน ๓ สถานี  



 ๑๓ 
 

๕. สถานีวิทยุศึกษา ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๒.๐๐ MHz ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 
๑๑๖๑ MHz  

๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ จํานวน ๒๑ สถานี  
  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ หน8วยงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลผู-รับใบอนุญาตของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน 

จํากัด : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�รับใบอนุญาตของ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 

ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด เพ่ือทราบผลการ
พิจารณาตามข�อ ๑. และให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยเคร8งครัด ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงผู�ถือหุ�น ให�บริษัทฯ แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา 
๑๕ วัน นับแต8วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) บันทึกข�อมูลดังกล8าวเพ่ือใช�เปGน
ข�อมูลประกอบการกํากับดูแลต8อไป  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�รับใบอนุญาตของ
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ต้ังข�อสังเกตว8า เรื่องในลักษณะนี้ควรจะเปGนเรื่อง        
เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ ท้ังนี้ หากตามกฎหมายกําหนดให�คณะกรรมการ 
กสทช. มีหน�าท่ีเพียงรับทราบก็ควรนําระเบียบวาระบรรจุในหมวดเรื่องเพ่ือทราบ 
และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องไปได�เลย 
 
 
 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลผู-รับใบอนุญาตของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส 
บรอดแคสติ้ง จํากัด : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�ถือหุ�นและกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน 

ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยเคร8งครัด 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู�ถือหุ�นและกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน ให�บริษัทฯ 
แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ท้ังนี้ ให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! (ปส.๒) บันทึกข�อมูล
ดังกล8าวเพ่ือใช�เปGนข�อมูลประกอบการกํากับดูแลต8อไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�รับใบอนุญาตของบริษัท แบงคอก 
บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให-บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๖ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด จํานวน ๖ ช8องรายการ 
ได�แก8 ๑) ช8องรายการ ช8องภาพยนตร! ช8อง 10 ๒) ช8องรายการ ช8องภาพยนตร! 
ช8อง 37 ๓) ช8องรายการ ช8องภาพยนตร! ช8อง 38 ๔) ช8องรายการ BTV Plus  
๕) ช8องรายการ BTV life และ ๖) ช8องรายการ ช8องภาพยนตร!ต8างประเทศ  
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGน ผู�ให�บริการ



 ๑๕ 
 

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแลผังรายการ
และเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๖ 
ช8องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให-บริษัท สันติภาพ มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ อีสานบ-านเฮา   
(E-SAN BANHOUW) : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท สันติภาพ มีเดีย จํากัด ช8องรายการ อีสานบ�านเฮา 
(E-SAN BANHOUW) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGน 
ผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท สันติภาพ มีเดีย จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
 
 



 ๑๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท สันติภาพ มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการอีสาน
บ�านเฮา (E-SAN BANHOUW) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให-บริษัท บางกอก ทาว�น จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ สถานีโทรทัศน�
เกษตรนิวส� : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท บางกอก ทาว!น จํากัด ช8องรายการ สถานีโทรทัศน! 
เกษตรนิวส! โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเ ง่ือนไขการเปGน          
ผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท บางกอก ทาว!น จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท บางกอก ทาว!น จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
สถานีโทรทัศน! เกษตรนิวส!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให-บริษัท พีแอนด�พี ชาแนล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ People TV : 
ปส.๒    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๑๗ 
 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   
แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท พีแอนด!พี ชาแนล จํากัด ช8องรายการ People TV 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
พีแอนด!พี ชาแนล จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท พีแอนด!พี ชาแนล จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
People TV   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให-บริษัท ลูกทุ�งแม็กซาโก- จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ลูกทุ�งแม็กซาโก- 
ทีวี : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ลูกทุ8งแม็กซาโก� จํากัด ช8องรายการ ลูกทุ8งแม็กซาโก� 
ทีวี โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
ลูกทุ8งแม็กซาโก� จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  



 ๑๘ 
 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ลูกทุ8งแม็กซาโก� จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ ลูกทุ8ง
แม็กซาโก� ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให-บริษัท โรส เอ็นเตอร�เทนเม-นท� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ประกอบกิจการ

เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของช�องรายการ 
4050 Channel : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
ช8องรายการ 4050 Channel โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGน
ผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริ ษัท โรส เอ็นเตอร! เทนเม�นท! คอร!ปอเรชั่น จํากัด ถือปฏิบั ติ        
โดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ของช8องรายการ 4050 Channel 

 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให-บริษัท เอซี เทเลวิช่ัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Five Channel : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการ Five Channel 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้  ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
เอซี เทเลวิชั่น จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ Five 
Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การอนุญาตให-บริษัท พีไฟว�ทีวี แอนด� โปรดักช่ัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : 
ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๒๐ 
 

๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   
แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ 
ได�แก8 ๑) ช8องรายการ Cool Channel และ ๒) ช8องรายการ Wish Channel 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล       
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๒ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การอนุญาตให-บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอ
เปIนครั้งแรก ช�องรายการ T Variety : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 
T Variety โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปX นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 
 
 
 



 ๒๑ 
 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีท่ียื่นขอเปGนครั้งแรก ช8องรายการ T Variety 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให-บริษัท ขอนแก�นเคเบ้ิลเน็ทเวิร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอเปIน
ครั้งแรก ช�องรายการ K1 : ปส.๒   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ขอนแก8นเคเบ้ิลเน็ทเวิร!ค จํากัด ช8องรายการ K1 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปX นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการ 
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ขอนแก8นเคเบ้ิลเน็ทเวิร!ค 
จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ขอนแก8นเคเบ้ิลเน็ทเวิร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีท่ียื่นขอเปGนครั้งแรก ช8องรายการ K1 

 



 ๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให-บริษัท เอสที เซกเมนต� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอเปIนครั้งแรก 
ช�องรายการทีวีบ-านบ-าน (BaanBaan TV) : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ช8องรายการทีวี บ�านบ�าน 
(BaanBaan TV) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปX นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
เอสที เซกเมนต! จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเปGนครั้งแรก 
ช8องรายการทีวี บ�านบ�าน (BaanBaan TV) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให-บริษัท วิทยุโทรทัศน�ดาวเทียม จํากัด ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการ
ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ : ปส.๓ 

  
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
แก8บริษัท วิทยุโทรทัศน!ดาวเทียม จํากัด พ้ืนท่ีการให�บริการครอบคลุมท่ัวประเทศ 
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปX นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการโครงข8ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ประเภทไร�สายและไอพีทีวี เพ่ือให�
บริษัทฯ ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน



 ๒๓ 
 

ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

   
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท วิทยุโทรทัศน!ดาวเทียม จํากัด 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอฝากสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาในส8วนของ
โมเดลกิจการเก่ียวกับดาวเทียมท้ังหมด ว8าตกลงแล�วจะถือว8าผู�รับอนุญาตส8วนใด
เปGนผู�ใช�คลื่นความถ่ี ซ่ึงตามกฎหมาย กสทช. ฉบับใหม8ก็เปFดช8องให�ไม8ต�องใช�
วิธีการประมูลอยู8แล�ว ดังนั้นก็ควรต�องจัดทําหลักเกณฑ!ท่ีชัดเจนว8ากรณีท่ี  
คลื่นเพียงพอจะจัดสรรให�ใคร เนื่องจากในสภาพปIจจุบันยังไม8มีข�อสรุปว8าผู�รับ
อนุญาตส8วนใดเปGนผู�มีสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีอย8างถูกต�องตามกฎหมาย   
ซ่ึงเปGนส8วนท่ีฝI�งโทรคมนาคมจะต�องทําหลักเกณฑ!การจัดสรรให�ชัดเจน แล�วในส8วน
ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ก็จะได�สิทธิตามไปด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับ
ท-องถ่ิน ของห-างหุ-นส�วนจํากัด สุวรรณภูมิเคเบ้ิลที.วี. : ปส.๓   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!   

เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน ของห�างหุ�นส8วนจํากัด สุวรรณภูมิเคเบ้ิลที.วี. ท้ังนี้ นับต้ังแต8วันท่ี 
กสทช. มีมติ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส8วนจํากัด สุวรรณภูมิ
เคเบ้ิลที.วี. เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟjาส8วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการ
รื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�
ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ัง ให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
 



 ๒๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน ของห�างหุ�นส8วนจํากัด สุวรรณภูมิเคเบ้ิลที.วี. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส�งวิทยุกระจายเสียง 

ระบบ เอ.เอ็ม. : ทส.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต8อร8างประกาศ กสทช. เรื่อง 

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส8งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. และให�สํานักงาน 
กสทช. เผยแพร8ในเว็บไซต!สํานักงาน กสทช. เพ่ือให�ประชาชนทราบเปGนการท่ัวไป  

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร8างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส8งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ฉบับปรับปรุงภายหลังการรับฟIง
ความคิดเห็นสาธารณะ ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล8าวเสนอประธาน กสทช.  
เพ่ือลงนามก8อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ร8างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส8ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : การขยายระยะเวลาการ ย่ืนรายงานการแพร�แปลกปลอมของสถานี

วิทยุกระจายเสียงท่ีได-รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
: ทส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร8แปลกปลอมของสถานี

วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ีในสังกัดสํานักงานตํารวจแห8งชาติ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!ปjองกันการรบกวนการใช�คลื่นความถ่ีใน
กิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ี จากเดิม
ท่ีกําหนดให�ยื่นรายงานภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปGนภายในวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ จํานวน ๓๒ สถานี และให�สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีเหลือใน
สังกัดอีก ๕ สถานี ยื่นรายงานตามกําหนดเดิม  



 ๒๕ 
 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่น
รายงานการแพร8แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่น
ความถ่ีในสังกัดสํานักงานตํารวจแห8งชาติ จํานวน ๓๗ สถานี ให�แก8สํานักงาน
ตํารวจแห8งชาติเพ่ือดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง การขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร8
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ีในสังกัด
สํานักงานตํารวจแห8งชาติ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอฝากสํานักงาน กสทช. ไปพิจารณาว8าในกรณี
ท่ีครบกําหนดขยายระยะเวลาแล�วยังไม8มีการยื่นรายงานฯ จะดําเนินการ
อย8างไร ซ่ึงในประกาศก็ไม8ได�กําหนดรายละเอียดลักษณะนี้ไว� ว8าจะบังคับ  
ทางปกครองอย8างไร หรือจะดําเนินการในลักษณะใด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : รายงานผลการจัดให-มีบริการโทรทัศน�ท่ีจัดให-มีบริการล�ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง

หรือเสียงบรรยายภาพ ปV ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส�งเสริมและ
คุ-มครองสิทธิของคนพิการให-เข-าถึงหรือรับรู-และใช-ประโยชน�จากรายการของ
กิจการโทรทัศน� ของผู-ประกอบการทีวีดิจิตอล : บส.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.      
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งตักเตือนทางปกครองไปยังผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! สําหรับการจัดให�มีบริการ
โทรทัศน!ท่ีจัดให�มีบริการล8ามภาษามือ จํานวน ๕ ราย ให�ถือปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และ   
ใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน! และประกาศ กสทช. เรื่อง การส8งเสริม
และคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของ
กิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเคร8งครัด ดังนี้ 
๑. บริษัท อัมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด (ช8อง Amarin TV HD) จัดส8งรายงานผลการ

จัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีจัดให�มีบริการล8ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียงหรือ
เสียงบรรยายภาพ ปX ๒๕๕๙ ล8าช�า จึงให�บริษัทฯ จัดส8งรายงานภายในระยะเวลา
ท่ีประกาศฯ กําหนด 

๒. บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช8อง เวิร!คพอยท! ทีวี) จัดส8งรายงานผลการ
จัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีจัดให�มีบริการล8ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียงหรือ
เสียงบรรยายภาพ ปX ๒๕๕๙ ล8าช�า จึงให�บริษัทฯ จัดส8งรายงานภายในระยะเวลา
ท่ีประกาศฯ กําหนด 



 ๒๖ 
 

๓. บริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด (ช8อง Bright TV) จัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีจัดให�มีบริการ
ล8ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียงหรือเสียงบรรยายภาพ ปX ๒๕๕๙ ไม8เปGนไป
ตามข�อ ๒๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการ
ให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากจัดให�มีบริการโทรทัศน!น�อยกว8า ๖๐ นาทีต8อวัน จึงให�
บริษัทฯ ดําเนินการให�เปGนไปตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

๔. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช8อง MCOT Kids & Family) จัดให�มีบริการ
โทรทัศน!ท่ีจัดให�มีบริการล8ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียงหรือเสียงบรรยายภาพ 
ปX ๒๕๕๙ ไม8เปGนไปตามข�อ ๒๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครอง
สิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการ
โทรทัศน! (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากจัดให�มีบริการโทรทัศน!น�อยกว8า 
๖๐ นาทีต8อวัน จึงให�บริษัทฯ ดําเนินการให�เปGนไปตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

๕. บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด! บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช8อง PPTV) จัดให�มีบริการ
โทรทัศน!ฯ ไม8เปGนไปตามข�อ ๒๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของ
กิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากจัดให�มีบริการโทรทัศน! 
น�อยกว8า ๖๐ นาทีต8อวัน และจัดส8งรายงานผลการจัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีจัด
ให�มีบริการล8ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียงหรือเสียงบรรยายภาพ ปX ๒๕๕๙ 
ล8าช�า จึงให�บริษัทฯ ดําเนินการจัดให�มีบริการโทรทัศน!ฯ ตามสัดส8วนเวลาท่ีกําหนด 
และจัดส8งรายงานภายในระยะเวลาตามท่ีประกาศฯ กําหนด 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง รายงานผลการจัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีจัดให�มี
บริการล8ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียงหรือเสียงบรรยายภาพ ปX ๒๕๕๙ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึง
หรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน!ของผู�ประกอบการ
ทีวีดิจิตอล  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว8า อาจจะต�องพิจารณาว8า มีมาตรการท่ีกําหนด 
ให�ดําเนินการข�อใดจําเปGนต�องกําหนดระยะเวลา และหากเกินระยะเวลา
อาจจะบังคับทางปกครอง แต8เรื่องใดท่ีถ�าไม8ดําเนินการถือว8าผิดกฎหมายอยู8แล�ว
อาจจะไม8ต�องกําหนดเวลา แต8สําหรับส8วนท่ีเปGนมาตรการทางปกครองจะต�อง
กําหนดและแจ�งระยะเวลาดําเนินการ รวมท้ังต�องแจ�งด�วยว8าหากไม8ดําเนินการ
จะมีมาตรการลงโทษอย8างไร ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร.      
ธนพันธุ!ฯ) แจ�งว8าสํานักงาน กสทช. จะขอรับความเห็นของ กสทช. ประวิทย!ฯ 
ไปดําเนินการต8อไป 

 



 ๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : แผนการชดเชยเยียวยาผู-ใช-บริการ กรณี บริษัท ปrอป ทีวี จํากัด ขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-
คล่ืนความถ่ี ช�องรายการ POP TV : บส. 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 

(ปส.๒) และสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข8าย สิ่งอํานวยความสะดวก
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ดําเนินการบันทึกประวัติการประกอบกิจการของ
บริษัท ป�อป ทีวี จํากัด และบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ว8ามีการ
กระทําฝuาฝvน หรือไม8ปฏิบัติตามข�อ ๑๕ วรรคแรกของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ฝuาฝvนหรือไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการให�บริการท่ีบริษัทฯ ได�ตกลงไว� กับ
ผู�ใช�บริการ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซ่ึงถือเปGนการกระทําท่ีเปGนการ     
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๗) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. เห็นชอบให�บริษัท ป�อป ทีวี จํากัด และบริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
ไม8ต�องจัดทํามาตรการชดเชยเยียวยาผู�ใช�บริการกรณีการยุติการให�บริการ 
เนื่องจาก กสท. ได�มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให�บริษัทท้ังสอง
ยกเลิกการประกอบกิจการแล�ว และไม8ปรากฏข�อเท็จจริงว8ามีการร�องเรียนจาก
ผู�ใช�บริการเพราะเหตุกรณีดังกล8าว 

อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นเฉพาะ   
ในประเด็นตามข�อ ๒. ท่ีให�บริษัทไม8ต�องจัดทํามาตรการชดเชยเยียวยา โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง แผนการชดเชยเยียวยาผู�ใช�บริการ กรณี บริษัท ป�อป 
ทีวี จํากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ช8องรายการ POP TV 

 
 



 ๒๘ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๖ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๔ ดังนี้ 
“ผมไม8ขัดข�องต8อการอนุมัติให�บริษัท ป�อป ทีวี จํากัด ยกเลิกใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�   
คลื่นความถ่ี ช8องรายการ POP TV และเห็นชอบด�วยท่ีจะบันทึกประวัติ  
การกระทําความผิดของบริษัทฯ เอาไว� แต8ไม8เห็นด�วยกับข�อพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!  ท่ีให�บริษัทฯ ไม8ต�องจัดทํามาตรการชดเชยเยียวยา
ผู�ใช�บริการ เนื่องจากแม�ในขณะนี้ไม8ปรากฏว8ามีผู�ร�องเรียน แต8หากเกิดมี
ผู�ใช�บริการร�องเรียนข้ึนมาในภายหลัง การมีมาตรการเยียวยาเปGนลายลักษณ!
อักษรท่ีชัดเจนก็จะทําให�เกิดหลักประกันว8าบริษัทฯ จะต�องปฏิบัติหรือ
ดําเนินการอย8างไรในการดูแลผู�ร�องเรียน ไม8เปGนการปล8อยให�ผู�ใช�บริการ  
ต�องไปใช�สิทธิทางศาลเอาเองสถานเดียว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : ร-องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ยกเลิกการให-บริการผ�านกล�อง

รับสัญญาณดาวเทียม PSI ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จํากัด : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต8อเรื่องร�องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จํากัด ยกเลิกการให�บริการผ8านกล8องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ของ
บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว8า กสทช. ได�

ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีภายใต�กฎหมายครบถ�วนแล�ว ท้ังในการลงโทษ
ทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาต และพิจารณาการกระทําท่ีเปGนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! รวมท้ัง 
กําหนดให�บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด จัดทํามาตรการชดเชยเยียวยาแล�ว 
อย8างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได�ยกเลิกการให�บริการแล�ว และไม8อยู8ใน
สถานะของผู�รับใบอนุญาตจาก กสทช. ท่ีจะดําเนินการตามมาตรการชดเชย
เยียวยาได�อีก อนึ่ง การดําเนินการดังกล8าวไม8เปGนการตัดสิทธิผู�ร�องเรียนท่ีจะ
ไปดําเนินการทางศาลเพ่ือเรียกร�องค8าเสียหายอันเกิดจากการกระทําของ
บริษัทฯ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการส8งเรื่องร�องเรียนดังกล8าวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือใช�เปGนข�อมูลประกอบ 
การพิจารณา หากผู�ร�องเรียนไปใช�สิทธิท่ี สคบ.  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส8งเรื่องร�องเรียนท่ีเปGนความผิดตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕ ราย ตามข�อ ๑. ให�สํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค เพ่ือดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป   



 ๒๙ 
 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง ร�องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด 
ยกเลิกการให�บริการผ8านกล8องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ของบริษัท พีเอสไอ 
บรอดคาสต้ิง จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ติดตามสถานะ
กระบวนการล�มละลายของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ว8าจะสามารถ
ดําเนินการเรียกหนี้ได�หรือไม8 เพ่ือจะได�ประสานข�อมูลกับผู�ร�องเรียนต8อไป    
ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ!ฯ) แจ�งว8าสํานักงาน กสทช. 
จะขอรับความเห็นของ กสทช. ประวิทย!ฯ ไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : ร-องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ยกเลิกการให-บริการแพ็กเกจ 

BPL บนกล�องรับสัญญาณดาวเทียม Sun Box ของบริษัท ไลฟwสตาร� จํากัด : 
บส.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ต8อเรื่องร�องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จํากัด ยกเลิกการให�บริการแพ็กเกจ BPL บนกล8องรับสัญญาณ
ดาวเทียม Sun Box ของบริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว8า กสทช. ได�

ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีภายใต�กฎหมายครบถ�วนแล�ว ท้ังในการลงโทษ
ทางปกครอง โดยการเพิกถอนใบอนุญาต และพิจารณาการกระทําท่ีเปGนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! รวมท้ัง 
กําหนดให�บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด จัดทํามาตรการชดเชยเยียวยาแล�ว 
อย8างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ได�ยกเลิกการให�บริการแล�ว และไม8อยู8ใน
สถานะของผู�รับใบอนุญาตจาก กสทช. ท่ีจะดําเนินการตามมาตรการชดเชย
เยียวยาได�อีก อนึ่ง การดําเนินการดังกล8าวไม8เปGนการตัดสิทธิผู�ร�องเรียนท่ีจะ
ไปดําเนินการทางศาลเพ่ือเรียกร�องค8าเสียหายอันเกิดจากการกระทําของ
บริษัทฯ ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการส8งเรื่องร�องเรียนดังกล8าวไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือใช�เปGนข�อมูลประกอบ 
การพิจารณา หากผู�ร�องเรียนไปใช�สิทธิท่ี สคบ.  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส8งเรื่องร�องเรียนท่ีเปGนความผิดตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๖ ราย ตามข�อ ๑. ให�สํานักงาน
คณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค เพ่ือดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป  

 



 ๓๐ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง ร�องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด 
ยกเลิกการให�บริการแพ็กเกจ BPL บนกล8องรับสัญญาณดาวเทียม Sun Box 
ของบริษัท ไลฟ�สตาร! จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ติดตามสถานะ
กระบวนการล�มละลายของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จํากัด ว8าจะสามารถ
ดําเนินการเรียกหนี้ได�หรือไม8 เพ่ือจะได�ประสานข�อมูลกับผู�ร�องเรียนต8อไป    
ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ!ฯ) แจ�งว8าสํานักงาน กสทช. 
จะขอรับความเห็นของ กสทช. ประวิทย!ฯ ไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก�อนได-รับคําส่ัง

เตือนทางปกครองของ บริษัท ไบรท� ทีวี จํากัด ช�องรายการ Bright TV : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก8อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท ไบรท! 
ทีวี จํากัด ช8องรายการ Bright TV ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดย
มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติของผู�ประกอบกิจการฯ ตาม
กระบวนการตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ 
เนื่องจากการกระทําดังกล8าวเปGนความผิดท่ีเกิดข้ึนก8อนวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
ซ่ึงเปGนวันท่ีบริษัทฯ ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองจากสํานักงาน กสทช.    
ท่ี สทช ๔๐๐๗/๒๒๘๒๖ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให�ระงับการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและยาโดยไม8ได�รับอนุญาตตามกฎหมาย กรณีนี้จึงไม8ถือว8า
เปGนการกระทําท่ีฝuาฝvนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองดังกล8าว  
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ 
ท่ีผิดกฎหมายก8อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท ไบรท! ทีวี จํากัด 
ช8องรายการ Bright TV 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ฝากให�สํานักงาน กสทช. ได�ติดตามว8าบริษัทฯ 
ยังมีการดําเนินการอยู8หรือไม8 ซ่ึงหากภายหลังแจ�งพบว8ามีการออกอากาศใหม8
ก็สามารถดําเนินการตามประกาศได�  

 
 
 



 ๓๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : กรณีกองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ โฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา : บส. 
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยให�มีคําสั่งตักเตือนเปGนลายลักษณ!อักษรแจ�งกองทัพบก 
(สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ช8อง ๕) เพ่ือให�ระงับการกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ดังกล8าว หากฝuาฝvนหรือ     
ไม8ปฏิบัติตาม กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครอง ตามมาตรา ๗๗ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบกับข�อ ๙ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง กรณีกองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก 
ช8อง ๕ โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๗ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๘ ดังนี้ 
“สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ช8อง ๕ มีการโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิด

กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลายต8อหลายครั้ง 
นับต้ังแต8ปX พ.ศ. ๒๕๕๘ เปGนต�นมา ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีการสั่งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับมาแล�วเปGนจํานวน ๕ ครั้ง 
อีกท้ังคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน!ก็ได�มีมติชี้ชัดไว�แล�วว8า เปGนการกระทําท่ีเข�าข8ายผิดตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ๒๕๕๕ โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ได�มี
หนังสือแจ�งความผิดให�สถานีรับทราบแล�ว รวมท้ังคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคฯ ได�เคยมีมติสั่งปรับไว�แล�วต้ังแต8ในการประชุมครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นกรณีจึงต�องพิจารณาดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย นั่นคือ หากการกระทําเข�าข8ายเปGนความผิดตามกฎหมาย 
และได�มีการแจ�งแล�วแต8ยังคงมีการกระทําฝuาฝvน เม่ือองค!ประกอบครบตาม 



 ๓๒ 
 

ท่ีกฎหมายกําหนดให�ปรับก็ต�องปรับ ไม8อาจมีทางเลือกอ่ืนใดได� แม�ว8าค8าปรับ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดจะสูงอย8างไรก็ไม8ใช8ข�ออ�างท่ีจะหลีกเลี่ยงได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การพิจารณากรณีบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ฝ}าฝ~นคําส่ังระงับการกระทําท่ี

เปIนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยให�มีคําสั่งตักเตือนเปGนลายลักษณ!อักษรแจ�งบริษัท ไทย 
บรอดคาสต้ิง จํากัด ช8องรายการ Workpoint TV เพ่ือให�ระงับการกระทําท่ีเปGน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ดังกล8าว หากฝuาฝvน
หรือไม8ปฏิบัติตาม กสทช. มีอํานาจปรับทางปกครอง ตลอดเวลาท่ียังมิได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง ตามมาตรา ๗๗ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และข�อ ๘ ประกอบกับข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

   
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การพิจารณากรณีบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ฝuาฝvนคําสั่งระงับการกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๘ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๙ ดังนี้ 
“กรณีของบริษัทไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ช8องรายการ Workpoint TV ก็ควร

พิจารณาด�วยหลักการเดียวกับกรณีสถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบก ช8อง ๕ 
นั่นคือ ถึงแม�ทางช8องรายการท้ังสองจะกระทําการอันแตกต8างกัน แต8เม่ือ
การกระทํานั้นๆ ได�รับการชี้แล�วว8าผิดตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปGนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๒๕๕๕ กรณีจึงต�องพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย นั่นคือ 
หากได�มีการแจ�งแล�วแต8ยังคงมีการกระทําฝuาฝvน เม่ือองค!ประกอบครบตามท่ี
กฎหมายกําหนดให�ปรับก็ต�องปรับ ไม8อาจมีทางเลือกอ่ืนใดได� แม�ว8าค8าปรับ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดจะสูงอย8างไรก็ไม8ใช8ข�ออ�างท่ีจะหลีกเลี่ยงได�” 

 



 ๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ข-อร-องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๔ สถานีของบริษัท แฟมิล่ีเรดิโอ จํากัด 
ไม�ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู-รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
เสด็จสวรรคต : ผส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ให�มีคําสั่งตักเตือนเปGนลายลักษณ!
อักษรแจ�งบริษัท แฟมิลี่ เรดิโอ จํากัด ผู�ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท้ัง ๔ สถานี เพ่ือให�ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให�ถูกต�อง
หรือเหมาะสม ท้ังนี้ ตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๔ สถานี
ของบริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จํากัด ไม8ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสําหรับผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�ตรวจสอบข�อเท็จจริง เพราะในเอกสาร
ความเปGนมาข�อ ๒.๒ อ�างถึงมติครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ กรณี ๘ สถานีไม8ปฏิบัติตาม 
และเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน ๘ สถานี และเห็นชอบให�กําหนดค8าปรับ 
ทางปกครองให�แก8บริษัท แฟมิลี่เรดิโอ จํากัด เปGนเรื่องเดียวกันหรือไม8 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห-างหุ-นส�วนจํากัด 

ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๖๖ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 
 
 
 



 ๓๔ 
 

๑. ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของห�างหุ�นส8วนจํากัด ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๓๖๖ ท้ังนี้ โดยให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) โดยให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทดทลองประกอบกิจการใหม8 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ภายใน 
๓๐ วัน นับแต8วันท่ีทราบผลการพิจารณาเปGนหนังสือจากสํานักงาน กสทช.  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส8วน
จํากัด ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ ทราบภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส8วนจํากัด ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ ไม8ดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตฯ ใหม8ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว8าไม8ประสงค!จะทดลอง
ประกอบกิจการอีกต8อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต8วันท่ีครบกําหนด  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงของห�างหุ�นส8วนจํากัด ทวิน เรดิโอ สถานีทวิน เรดิโอ รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๓๖๖ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติว8า หากท่ีผ8านมามีบรรทัดฐาน
ในลักษณะเดียวกันนี้กับกรณีอ่ืนๆ ก็มีปIญหา เนื่องจากเหตุท่ีไม8สามารถยื่น  
คําขอรับใบอนุญาตเกิดจากการไม8ได�รับอนุญาตให�ตั้งสถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : การย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห-างหุ-นส�วนจํากัด 

โฮม แมส มีเดีย สถานีโฮมเรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๑๙ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตส้ินสุดลง : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ขยายระยะเวลาการยื่ น คําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงของห�างหุ�นส8วนจํากัด โฮม แมส มีเดีย สถานีโฮมเรดิโอ  
รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๑๙ ท้ังนี้ โดยให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) โดยให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด โฮม แมส มีเดีย ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการใหม8 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!



 ๓๕ 
 

การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต8วันท่ีทราบผลการพิจารณาเปGนหนังสือจากสํานักงาน กสทช.  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด 
โฮม แมส มีเดีย สถานีโฮมเรดิโอ ทราบภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 
ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส8วนจํากัด โฮม แมส มีเดีย สถานีโฮมเรดิโอ ไม8ดําเนินการ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ใหม8ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว8าไม8ประสงค!จะ
ทดลองประกอบกิจการอีกต8อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต8วันท่ีครบ
กําหนด 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง การยื่นคําขอทอลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียงของ
ห�างหุ�นส8วนจํากัด โฮม แมส มีเดีย สถานีโฮมเรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๑๙ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง : 
ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติอนุมัติให�ใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�แก8ผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีได�ยื่น
คําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
จํานวน ๙ สถานี โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปX นับแต8วันท่ี 
กสทช. มีมติ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นในส8วนของ
กิจการบริการทางธุรกิจ โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่น   
คําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 



 ๓๖ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๓๙ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓๓ ดังนี้ 
“การต8ออายุการทดลองประกอบกิจการเปGนอํานาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี      

ท่ีสามารถดําเนินการได�ตามประกาศฯ อย8างไรก็ตาม เรื่องการทดลอง
ประกอบกิจการนี้เปGนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการทบทวน 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปGนระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงในส8วนของ
กิจการบริการสาธารณะและบริการชุมชนอาจพอยอมรับได� แต8สําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม8ควรท่ีจะอยู8ในลักษณะทดลอง
ตลอดไป เนื่องจากมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ี
กฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว� ว8าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล 
ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปIญหา-อุปสรรค และ
แนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการ
ทางธุรกิจ ว8าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน8แท�ควรเปGนอย8างไร ไม8ใช8ใช�
มาตรการในลักษณะชั่วคราวหรือในช8วงเปลี่ยนผ8านไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : การพิจารณาคําร-องขอจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงปริยัติสัมพันธ�ตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�ว�าด-วยการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. ไม8รับคําขอทดลองประกอบกิจการของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

วัดแจ�ง สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงปริยัติสัมพันธ! ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ�ง ไม8ได�ดําเนินการยื่น  
คําขอรับใบอนุญาตหรือแจ�งความประสงค!จะเปGนผู�รับใบอนุญาตตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว 
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ตามหลักเกณฑ!ท่ีประกาศฯ และ กสทช. กําหนด  
จึงไม8มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตามข�อ ๑. ให�
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ�งทราบ และให�สํานักงาน กสทช. 
ส8วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช�คลื่นความถ่ีของสถานี
วิทยุกระจายเสียงปริยัติสัมพันธ! หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการ
บังคับใช�กฎหมายต8อไป    

 



 ๓๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอจัดต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงปริยัติ
สัมพันธ!ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!ว8าด�วยการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : การพิจารณาสิทธิการย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตาม ข-อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ�การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ : 
ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�สิทธิในการเปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 

กระจายเสียง ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู�มีสิทธิยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๑ สถานี สิ้นสุดลงทันที 
นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากไม8ได�ยื่นแบบคําขอและเอกสารประกอบ  
คําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให�ถูกต�อง ครบถ�วน ภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด และไม8มีการชี้แจงเหตุผลความจําเปGน     
ท่ีไม8อาจยื่นขออนุญาตตามกฎหมายต8อคณะกรรมการ ตามมติท่ีประชุม กสท. 
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ แต8หากสถานีรายใดสามารถ
แสดงเอกสารหลักฐานได�ว8าได�ยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
ถูกต�อง ครบถ�วน ให�นําเอกสารหลักฐานดังกล8าวมาแสดงต8อสํานักงาน กสทช. 
ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง หากยัง 
ไม8มีการนําเอกสารดังกล8าวมาแสดงภายในกําหนดระยะเวลาอีก ให�ถือว8า      
ผู�ประกอบกิจการรายนั้นไม8ประสงค!ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
อีกต8อไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมข�อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐาน
เก่ียวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข8ายมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ�          
ในทูลกระหม8อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จํานวน ๑๘ สถานี 
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเปGนรายกรณี เนื่องจากมีการชี้แจงเหตุผล
และความจําเปGนท่ีไม8อาจยื่นขออนุญาตตามกฎหมายต8อคณะกรรมการเปGนหนังสือ 
ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  

 
 



 ๓๘ 
 

๓. เห็นชอบให�ผู�มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๘ สถานี 
แสดงเอกสารหลักฐานว8าได�มีการยื่นแบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ถูกต�อง ครบถ�วน ตามหลักเกณฑ!และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต8วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง โดยไม8สามารถขยายเวลาการแสดงหลักฐาน
ดังกล8าวได�อีก หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล8าวแล�ว ไม8มีสถานีใดสามารถ
แสดงเอกสารหลักฐานได�ว8ามีการยื่นแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
คําขอไว�ถูกต�อง ครบถ�วน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�สํานักงาน กสทช. 
รวบรวมรายชื่อสถานีดังกล8าว เพ่ือพิจารณาตัดสิทธิการเปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอ 
ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต8อไป 

๔. ไม8อนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
และสถานีวิทยุกระจายเสียง ให�สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๑ สถานี 
เนื่องจากคุณสมบัติ คําขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอไม8ถูกต�อง ครบถ�วน
ตามท่ีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด ท้ังนี้ ให�สิทธิในการเปGนผู�มีสิทธิยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. ดังกล8าว 
สิ้นสุดลงทันทีนับต้ังแต8วันท่ี กสทช. มีมติ อนึ่ง หากสถานีรายใดสามารถแสดง
เอกสารหลักฐานได�ว8าได�ยื่นคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกต�อง 
ครบถ�วนภายในกําหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดแล�ว ให�สามารถ
แสดงเอกสารหลักฐานดังกล8าวต8อสํานักงาน กสทช. ภายในกําหนดระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแต8วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง โดยไม8สามารถขยายเวลาการแสดงหลักฐาน
ดังกล8าวได�อีก  

๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�แก8สถานี
วิทยุกระจายเสียงตามข�อ ๑ – ข�อ ๔ ทราบ และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑–๔ 
ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช�คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ตามข�อ ๑ – ข�อ ๔ หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย
อย8างเคร8งครัดต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง การพิจารณาสิทธิการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตาม ข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 



 ๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปV ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 
๗ หน�วยงาน และขยายระยะเวลาเสนอผังรายการหลัก ประจําปV ๒๕๖๑ ของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : ปส.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 

๗ หน8วยงาน ได�แก8  
๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร จํานวน ๓ สถานี  
๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงสํานักงานตํารวจแห8งชาติ จํานวน ๔๔ สถานี  
๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร! ระบบเอเอ็ม ๙๘๑ kHz  
๑.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! จํานวน ๔ สถานี  
๑.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน ๖ สถานี  
๑.๖ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 

๑๐๗.๒๕ MHz  
๑.๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบ

เอฟเอ็ม ความถ่ี ๘๙.๕๐ MHz  
๒. เห็นชอบให�ขยายระยะเวลาเสนอผังรายการหลัก ประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานี

วิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน ๖๒ สถานี ออกไปอีก 
๑๕ วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๗ หน8วยงาน และขยายระยะเวลาเสนอผังรายการหลัก 
ประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการขยายระยะเวลาของ บริษัท อสมท 
จํากัด (มหาชน) เพราะเม่ือพิจารณารายละเอียดเข�าใจว8าบริษัทฯ ได�ยื่นขออนุญาต
ขยายจากกําหนดเดิมออกไป ๑๕ วัน (จากกลางเดือนธันวาคมเปGนสิ้นเดือน
ธันวาคม) ใช8หรือไม8 ถ�าหากใช8ก็ควรกําหนดเปGน ๑๕ วันนับจากวันท่ีมีมติจะ
เหมาะสมกว8า ๑๕ วันนับจากวันท่ีมีหนังสือแจ�ง เนื่องจากถึงอย8างไรก็เปGนการ
ขยายระยะเวลาให�มากกว8าคําขออยู8แล�ว ท้ังนี้ ขอให�สํานักงาน กสทช. ติดตาม
เรื่องการจัดส8งผังรายการหลัก ประจําปX ๒๕๖๑ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ต8อไป ซ่ึงคาดว8าน8าจะมีความพร�อมแล�ว 

 
 



 ๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลผู-รับใบอนุญาตของบริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักช่ัน 
จํากัด : ปส.๒    
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทน และผู�อํานวยการ

สถานีของบริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จํากัด ผู�ได�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�
คลื่นความถ่ี ช8องรายการ สถานีสุวรรณภูมิ  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จํากัด 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�
คลื่นความถ่ี โดยเคร8งครัด  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู�มีอํานาจกระทําการแทน 
ให�บริษัทฯ แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�รับใบอนุญาตของบริษัท ทีวี  
ท็อปน็อต โปรดักชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท� จํากัด จากช่ือ

ช�องรายการ นิวทีวี (NEW TV) เปIนช่ือช�องรายการ นิว 18 (NEW 18) : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ นิวทีวี (NEW TV) 
เปGนชื่อช8องรายการ นิว 18 (NEW 18) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๘ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! 
จํากัด จากชื่อช8องรายการ นิวทีวี (NEW TV) เปGนชื่อช8องรายการ นิว 18 (NEW 18) 

 
 
 



 ๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : การอนุญาตให-บริษัท เอเชียน สตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการ 
เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอ
เปIนครั้งแรก ของช�องรายการ KWAVE : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท เอเชียน สตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ช8องรายการ 
KWAVE โดยให� มีอายุใบอนุญาต ๑ ปX  นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้  ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข การเปGนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
เอเชียน สตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอเชียน สตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการ เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีท่ียื่นขอเปGนครั้งแรก ของช8องรายการ KWAVE 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : การอนุญาตให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ�ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีย่ืนขอเปIนครั้งแรก 
ช�องรายการ tvN : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด ช8องรายการ tvN โดยให�
มีอายุใบอนุญาต ๑ ปX นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ี



 ๔๒ 
 

ไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด   
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอ    
เปGนครั้งแรก ช8องรายการ tvN 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : การอนุญาตให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ�ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี   

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด จํานวน ๗ ช8องรายการ 
ได�แก8 ๑) ช8องรายการ Paramount Channel HD ๒) ช8องรายการ Warner TV 
๓) ช8องรายการ SONY CHANNEL ๔) ช8องรายการ Fox Action Movies HD 
๕) ช8องรายการ Celestial Classic Movies ๖) ช8องรายการ True Film HD 2 และ  
๗) ช8องรายการ Food Network โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปX นับแต8วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปGนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ือให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 



 ๔๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗       
ช8องรายการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๒ : การอนุญาตให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ�ป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ
กระจายเสียงท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒๑ ช�องรายการ 
: ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการกระจายเสียง ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 

แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด จํานวน ๒๑ ช8องรายการ 
ได�แก8 ๑) ช8องรายการ พุทธะเรดิโอ ๒) ช8องรายการ DMX Love Songs      
๓) ช8องรายการ DMX Dance ๔) ช8องรายการ DMX Adult Alternative    
๕) ช8องรายการ DMX Smooth Jazz ๖) ช8องรายการ DMX Rat Pack ๗) ช8องรายการ 
DMX Rock & Roll Oldies ๘) ช8องรายการ DMX Euro Hits ๙) ช8องรายการ DMX 
Riviera ๑๐) ช8องรายการ DMX Lite Classical ๑๑) ช8องรายการ DMX Soft Hits 
๑๒) ช8องรายการ DMX Blues ๑๓) ช8องรายการ DMX Hot Traxx ๑๔) ช8องรายการ 
DMX Adult Contemporary ๑๕) ช8องรายการ DMX Classic Rock ๑๖) ช8องรายการ 
DMX Jazz Vocal Blend ๑๗) ช8องรายการ DMX 80’s Hits ๑๘) ช8องรายการ DMX 
Retro Disco ๑๙) ช8องรายการ DMX 70’s Hits ๒๐) ช8องรายการ DMX 
Beautiful Instrumentals และ ๒๑) ช8องรายการ DMX Classic R & B โดยให�
มีอายุใบอนุญาต ๕ ปX นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการ 
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ  

 
 



 ๔๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ<ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการกระจายเสียงท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒๑ 
ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๓ : การอนุญาตให-องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย 

ใช-คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง ช�องรายการ สถานีโทรทัศน�
ไทยพีบีเอส : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�องค!การกระจายเสียงและแพร8ภาพสาธารณะแห8งประเทศไทย       

ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง ช8องรายการ สถานีโทรทัศน!
ไทยพีบีเอส หมายเลขลําดับการให�บริการหมายเลขสาม (๓) โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๔ ปX นับถัดจากวันท่ี ส.ส.ท. ได�ดําเนินการคืนคลื่นความถ่ีย8าน
ความถ่ีสูงยิ่ง (UHF) ท่ีใช�ในการออกอากาศสัญญาณวิทยุโทรทัศน!ในระบบ   
แอนะล็อกท้ังหมดเรียบร�อยแล�ว  

๒. เห็นชอบร8างเง่ือนไขใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง 
ขององค!การกระจายเสียงและแพร8ภาพสาธารณะแห8งประเทศไทย ท้ังนี้      
ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปGนผู�ได�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง เพ่ือให�
ผู�รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเรื่องการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง ขององค!การกระจายเสียงและแพร8ภาพ
สาธารณะแห8งประเทศไทย ให�คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห8งชาติตามกฎหมายว8าด�วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม      
เพ่ือทราบต8อไป  

 
 
 



 ๔๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๓ เรื่อง การอนุญาตให�องค!การกระจายเสียงและแพร8ภาพสาธารณะ
แห8งประเทศไทย ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทท่ีหนึ่ง ช8องรายการ 
สถานีโทรทัศน!ไทยพีบีเอส 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๔ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับท-องถ่ิน
ของห-างหุ-นส�วนจํากัด โฟนอิเล็กทรอนิกส� : ปส.๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด โฟนอิเล็กทรอนิกส! ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ! ตามความประสงค!
ของห�างหุ�นส8วนจํากัด โฟนอิเล็กทรอนิกส! นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ และให�ดําเนินการ
รื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟjาส8วนภูมิภาค และแจ�งผล  
การดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต8วันท่ี
ได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  

๒. ให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด โฟนอิเล็กทรอนิกส! ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียม     
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน  นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๔ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของห�างหุ�นส8วนจํากัด โฟนอิเล็กทรอนิกส! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๕ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับท-องถ่ิน 
ของบริษัท อินเตอร� โมบาย ท�อป เซอร�วิส จํากัด : ปส.๓   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๔๖ 
 

๑. อนุมัติให�บริษัท อินเตอร! โมบาย ท<อป เซอร!วิส จํากัด ยกเลิกการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ตามความประสงค!
ของบริษัท อินเตอร! โมบาย ท<อป เซอร!วิส จํากัด นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ และ
ให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟjาส8วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  

๒. ให�บริษัท อินเตอร! โมบาย ท<อป เซอร!วิส จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน  นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๕ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของบริษัท อินเตอร! โมบาย ท<อป เซอร!วิส จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๖ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับ
ท-องถ่ิน ของบริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด : ปส.๓   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ตามความประสงค!ของบริษัท พีทีวี สีชัง 
เคเบิล จํากัด ต้ังแต8วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให�ดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบ้ิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟjาส8วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการ
รื้อถอนสายเคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�
ดําเนินการแล�วเสร็จ  

๒. ให�บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
ให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน  นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
 
 



 ๔๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๖ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ินของบริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๗ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี 
ระดับชาติของบริษัท สแพลช มีเดีย จํากัด (มหาชน) : ปส.๓   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�บริษัท สแพลช มีเดีย จํากัด (มหาชน) ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ตามความประสงค!ของบริษัท สแพลช 
มีเดีย จํากัด (มหาชน) นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. ให�บริษัท สแพลช มีเดีย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียม    
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน  นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๗ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท สแพลช มีเดีย จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๘ : การอนุญาตให-บริษัท เอส ซี เคเบ้ิล เน็ตเวิร�ค จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ซุปเปอร�เซ็ง 

จํากัด) ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโครงข�าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับชาติ : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
ให�แก8บริษัท เอส ซี เคเบ้ิล เน็ตเวิร!ค จํากัด พ้ืนท่ีการให�บริการ  เขตสะพานสูง 
เขตลาดกระบัง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และ
ตําบลบ8อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปX 
นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เง่ือนไขการเปGนผู�ให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8
ใช�คลื่นความถ่ี ประเภททางสาย เพ่ือให�บริษัทฯ ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด ตามผลการ



 ๔๘ 
 

พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอส ซี เคเบ้ิล เน็ตเวิร!ค จํากัด (เดิมชื่อ 
บริษัท ซุปเปอร!เซ็ง จํากัด) ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๙ : สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ี

วิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ทส.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.      
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการต8อ

ร8างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําสรุปผลการรับฟIงความคิดเห็น
สาธารณะดังกล8าวเผยแพร8ในเว็บไซต!สํานักงาน กสทช. ต8อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร8างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
สําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยให�เพ่ิมเติมขอบข8าย     
ว8าการดําเนินการให�เปGนไปตามแผนแม8บทการบริหารคลื่นความถ่ี ท้ังนี้ ให�นํา
ประกาศดังกล8าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก8อนนําไปลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๙ เรื่อง สรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต8อร8างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๐ : สรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต�อ ร�างประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง 
ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� 
(ฉบับท่ี ๓) : นส.    
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการ



 ๔๙ 
 

พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!  ท่ีสอดคล�องกับอัตราค8าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๑.๑ รายได� ต้ังแต8 ๐ – ๑๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๑๒๕ 
๑.๒ รายได� ต้ังแต8 ๑๐๐ – ๕๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๒๕ 
๑.๓ รายได� ต้ังแต8 ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๕ 
๑.๔ รายได� ต้ังแต8 ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๐.๗๕ 
๑.๕ รายได� ต้ังแต8 ๑๐,๐๐๐  – ๒๕,๐๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๐ 
๑.๖ รายได� ต้ังแต8 ๒๕,๐๐๐  – ๕๐,๐๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๒๕ 
๑.๗ รายได� ต้ังแต8 ๕๐,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป อัตราค8าธรรมเนียม ร�อยละ ๑.๕ 

๒. เห็นชอบสรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต8อ ร8างประกาศ กสทช. เรื่อง 
ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน! 
(ฉบับท่ี ๓) และผลการพิจารณาของ กสทช. ต8อร8างประกาศดังกล8าว ท้ังนี้   
ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร8ในเว็บไซต!สํานักงาน กสทช. ต8อไป  

๓. เห็นชอบร8างประกาศ กสทช. เรื่อง ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๓) ท่ีปรับปรุงภายหลังการรับฟIง
ความคิดเห็นสาธารณะ รวมท้ังให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปGนไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข�องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕๐ เรื่อง สรุปผลการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะต8อ  
ร8างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมแห8งชาติ เรื่อง ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน! (ฉบับท่ี ๓) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๔๓ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๕๐ ดังนี้ 
“ผมไม8อาจให�ความเห็นชอบต8อแนวทางการทบทวนอัตราค8าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต8ขอยืนยันแนวทาง
ตามท่ีได�ลงมติและสงวนความเห็นไว�ในการประชุมดังกล8าว โดยท่ีเห็นควร
กําหนดอัตราค8าธรรมเนียมฯ ของช8วงข้ันรายได�ระหว8าง ๑,๐๐๐–๕,๐๐๐ ล�านบาท
ไว� ท่ีร�อยละ ๐.๗๕ ดังเดิม ท้ังนี้เนื่องจากเหตุผลของการทบทวนอัตรา



 ๕๐ 
 

ค8าธรรมเนียมของการประกอบกิจการโทรคมนาคมมีจุดต้ังต�นจากการท่ี     
ผู�ประกอบกิจการรายใหญ8เห็นว8าควรมีการทบทวนอัตราค8าธรรมเนียม 
ในช8วงข้ันของรายได� ๕,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป ดังนั้นจึงไม8มีเหตุผลท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนในส8วนของช8วงข้ันรายได�ท่ีตํ่ากว8านั้น และผมเห็นว8าในการปรับเพ่ิม
ช8วงข้ันรายได�ระดับ ๕,๐๐๐ ข้ึนไปจนถึง ๕๐,๐๐๐ ล�านบาทเปGนลําดับข้ันสูงสุดนั้น 
อาจเปGนระดับรายได�ท่ีสูงเกินไป ซ่ึงอาจจะมีผู�ประกอบกิจการเพียงน�อยราย
ท่ีมีรายได�ถึงระดับดังกล8าว ซ่ึงจะส8งผลเสมือนเปGนการเลือกปฏิบัติได� ดังนั้น
ผมจึงเสนอให�กําหนดกรอบระดับรายได�สูงสุดไว�ท่ี ๓๐,๐๐๐ ล�านบาท    
โดยในช8วงรายได�ระดับ ๕,๐๐๐–๓๐,๐๐๐ ล�านบาท ให�กําหนดอัตรา
ค8าธรรมเนียม ดังนี้ 
๑) รายได�ตั้งแต8 ๕,๐๐๐–๑๕,๐๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียมร�อยละ ๑.๐ 
๒) รายได�ตั้งแต8 ๑๕,๐๐๐–๓๐,๐๐๐ ล�านบาท อัตราค8าธรรมเนียมร�อยละ ๑.๒๕ 
๓) รายได�เกินกว8า ๓๐,๐๐๐ ล�านบาทข้ึนไป อัตราค8าธรรมเนียมร�อยละ ๑.๕” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๑ : ชมรมโครงข�ายดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวีประเทศไทย ขอให-ทบทวนเรื่องการชําระ

ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปV ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 
วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ : นส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบตามแนวทางท่ี กสท. ได�พิจารณาแล�วในประเด็นการให�บริการ

โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ของบริษัท PSI IPM GMM และกลุ8ม BIG4 
ว8าเปGนการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! แบบบอกรับเปGนสมาชิก และ
ประเด็นการนับวันเริ่มต�นการให�บริการแบบบอกรับเปGนสมาชิก ตามมติท่ี
ประชุม กสท. ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
หลักการและแนวทางการสอบทานการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการรายปX ซ่ึงประเด็นข�อร�องเรียนของชมรมฯ ท่ีขอให�พิจารณาทบทวนใน
ประเด็นนี้ มิได�มีการให�ข�อเท็จจริง หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให�เปGนท่ี
ประจักษ!  

๒. เห็นชอบกรณีการจัดเก็บค8าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปXในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน! และค8าธรรมเนียมการอนุญาตให�ผลิตและนําเข�าว8าไม8ซํ้าซ�อนกัน 
เนื่องจากฐานอํานาจและวัตถุประสงค!การจัดเก็บค8าธรรมเนียมมีความแตกต8าง
กันตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 



 ๕๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๕๑ เรื่อง ชมรมโครงข8ายดาวเทียมและเคเบ้ิลทีวีประเทศไทย ขอให�
ทบทวนเรื่องการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปX ตามมติ กสท. 
ครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๒ : การแก-ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู-บริโภคฯ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ จากกรณี บริษัท อมรินทร� เทเลวิช่ัน จํากัด ขอให-พิจารณา
แนวทางในการดําเนินการ กรณีการออกอากาศรายการ ในลักษณะท่ีจัดให-มี
ข-อความหรือข-อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ี
หน-าจอโทรทัศน� : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแก�ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ

ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ข�อ ๕ (๙) 
การออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูลซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ี
รวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! อันเปGนการรบกวน 
การรับชมรายการของผู�บริโภคโดยไม8มีเหตุผลอันสมควร โดยให�ใช�ข�อความ
ต8อไปนี้แทน “(๙) การออกอากาศรายการในลักษณะท่ีจัดให�มีข�อความหรือข�อมูลท่ี
มีความสูงเกิน ๑ ใน ๘ ส8วนขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอโทรทัศน! โดยนับจากขอบด�านล8าง
ของจอโทรทัศน!ในแนวนอน อันเปGนการรบกวนการรับชมรายการของผู�บริโภค
โดยไม8มีเหตุผลอันสมควร”  

๒. มอบหมายให�คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ร8วมกับสํานักงาน กสทช. จัดการรับฟIงความคิดเห็นสาธารณะ 
ต8อการแก�ไขข�อ ๕ (๙) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ เพ่ือให�
เปGนไปตามมาตรา ๒๘ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕๒ เรื่อง การแก�ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปGนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากกรณี บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ขอให�พิจารณา
แนวทางในการดําเนินการ กรณีการออกอากาศรายการ ในลักษณะท่ีจัดให�มี
ข�อความหรือข�อมูล ซ่ึงมีขนาดพ้ืนท่ีรวมกันเกินหนึ่งในแปดของขนาดพ้ืนท่ีหน�าจอ
โทรทัศน! 

 



 ๕๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๓ : กรมประชาสัมพันธ�ขอปรับแผนการยุติการรับส�งสัญญาณวิทยุโทรทัศน�       
ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย : จส.    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�กรมประชาสัมพันธ!ปรับแผนการยุติการรับส8งสัญญาณวิทยุโทรทัศน!
ในระบบแอนะล็อก ของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห8งประเทศไทย จากเดิมภายในวันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปGนภายในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕๓ เรื่อง กรมประชาสัมพันธ!ขอปรับแผนการยุติการรับส8งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกของสถานีวิทยุโทรทัศน!แห8งประเทศไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๔ : แนวทางการขอรับใบอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ของกรมประชาสัมพันธ� 
ช�องรายการสถานีโทรทัศน�ภาคภาษาอังกฤษ NBT World : ปส.๒  
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให�กรมประชาสัมพันธ!จัดส8งนโยบายของสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการ
ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ของกรมประชาสัมพันธ! 
ช8องรายการสถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ NBT World ให�สํานักงาน กสทช. 
เพ่ือสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕๔ เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ 
ของกรมประชาสัมพันธ! ช8องรายการสถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ NBT World 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. / คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงาน

 ของ กสทช. ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
 
 
 



 ๕๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ประธาน กทค. มีบัญชาให-เสนอต�อท่ีประชุม กทค. เพ่ือพิจารณาทบทวนมติ 
กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแล และติดตามการ
ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให-แก�ผู-ใช-บริการ กรณีการส้ินสุดการ
อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให-บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : คณะทํางาน
กํากับดูแลฯ รท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย กสทช. กรณี

การดําเนินการต8อเงินคงเหลือในระบบของผู�ใช�บริการจากการสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

๒. เห็นชอบให�บริษัท ทรู มูฟ จํากัด ดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก8
ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครอง
ผู�ใช�บริการเปGนการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
การให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (ฉบับท่ี ๒) ประกอบข�อ ๓๔ ของประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓. เห็นชอบให�ใช�แนวทางดังกล8าวกับกรณีเงินคงเหลือในระบบของผู�ใช�บริการ 
กรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีอ่ืนๆ 
ท่ีมีลักษณะเดียวกันด�วย  

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําความเห็นของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา
ด�านกฎหมาย กสทช. ดังกล8าว ไปใช�ประกอบการพิจารณาแก�ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ!หรือเง่ือนไขของมาตรฐานสัญญาให�บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับ
กรณีการดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก8ผู�ใช�บริการ กรณีการสิ้นสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีในอนาคต  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ประธาน กทค. มีบัญชาให�เสนอต8อท่ีประชุม กทค. 
เพ่ือพิจารณาทบทวนมติ กทค. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานกํากับดูแล 
และติดตามการดําเนินการคืนเงินคงเหลือในระบบให�แก8ผู�ใช�บริการ กรณีการ
สิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 
 
 



 ๕๔ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตในประเด็นความเห็นของคณะอนุกรรมการ     
ท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย กสทช. ในครั้งแรก ท่ีระบุว8าเงินคงเหลือในระบบนี้   
ถ�าหากกฎหมายไม8ได�เขียนให�นําส8งเปGนรายได�แผ8นดินก็ไม8สามารถนําส8งได�   
จึงเปGนเหตุให� กทค. มีมติให�ไปวางทรัพย! แต8คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�าน
กฎหมาย กสทช. ก็เห็นว8าจะเปGนภาระ จึงเสนอให�เปFดบัญชีธนาคารไว� แต8กรณี
นี้คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด�านกฎหมาย กสทช. เห็นว8าอายุความไม8ใช8 ๒ ปX 
แต8อายุความเปGน ๑๐ ปX เท8ากับบริษัทฯ มีภาระต�องเปFดบัญชีไว� ๑๐ ปX ระหว8างนี้
ถ�าหากเปGนไปได� สํานักงาน กสทช. จึงควรประสานกับรัฐสภาท่ีจะออก
กฎหมายในเรื่องเ งินคงเหลือในระบบต8างๆ ไม8ว8าจะเปGนภาคการเงิน/          
ภาคโทรคมนาคม ว8าหากจะนําเงินคงเหลือในระบบส8งเข�าเปGนรายได�แผ8นดิน
ขอให�เขียนระบุไว�ในกฎหมายให�ชัดเจน เพ่ือไม8เปGนปIญหาต8อไปในอนาคต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ขอบเขตการได-รับอนุญาตเพ่ือให-บริการบนคล่ืนความถ่ี ย�านความถ่ี ๒๓๑๐–

๒๓๗๐ MHz ของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : คณะทํางานเพ่ือติดตาม
และตรวจสอบการใช-งานคล่ืนการใช-งานคล่ืนฯ ปท.๑   

 
มติท่ีประชุม ๑. ให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการให�เปGนไปขอบเขตท่ีได�รับอนุมัติ

ตามมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘    
โดยการใช�งานคลื่นให�เปGนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ
กิจการ Broadband Wireless Access (BWA) ย8านความถ่ี ๒๓๐๐–๒๔๐๐ MHz 
โดยใช�เทคโนโลยี LTE และใช�งานได�ท่ัวประเทศ  

๒. กสทช. ไม8มีอํานาจในการตรวจร8างสัญญา แต8ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการให�
เปGนไปตามมาตรา ๔๖ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ท่ีกําหนดว8าผู�ได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม 
ต�องประกอบกิจการโทรคมนาคมด�วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการท้ังหมด
หรือบางส8วน หรือยินยอมให�บุคคลอ่ืนเปGนผู�มีอํานาจประกอบกิจการแทนมิได�  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ ให�ติดตามและตรวจสอบการใช�งานคลื่นความถ่ี ให�เปGนไปตามข�อ ๑. และ

ข�อ ๒. และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
๓.๒ ให�ติดตามตรวจสอบการปjองกันการรบกวนของคลื่น และการคุ�มครอง

ผู�บริโภค   
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ขอบเขตการได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการบนคลื่น
ความถ่ี   ย8านความถ่ี ๒๓๑๐–๒๓๗๐ MHz ของ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปFดเผยความเห็นเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ 



 ๕๕ 
 

๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๔๔ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๒ ดังนี้ 
“๑. ผมยืนยันในหลักการว8าผมไม8 เห็นด�วยกับการทําสัญญาระหว8าง       

บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ บจ. บีเอฟเคที มาต้ังแต8แรก เนื่องจากเปGน
รูปแบบการประกอบกิจการในลักษณะสัมปทานจําแลงและน8าจะขัดต8อ
มาตรา ๔๖ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ ตามท่ีผมได�สงวนความเห็นไว�แล�วในการ
ประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖ ท้ังนี้ แม�ผมเห็นว8าคณะกรรมการควรมี
นโยบายส8งเสริมให�เกิดการใช�โครงข8ายร8วม (Infrastructure Sharing) 
และสนับสนุนให�เกิดบริการ MVNO แต8โดยหลักการแล�ว ผู�ท่ีให�บริการ
เช8าโครงข8ายโทรคมนาคมจะต�องได�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจาก กสทช. เ พ่ือไม8 ให�การให�บริการเช8าโครงข8าย
โทรคมนาคมพ�นไปจากอํานาจการกํากับดูแลของ กสทช. ดังนั้น ผมจึง 
ไม8เห็นชอบด�วยกับรูปแบบการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล8าวของ
บริษัทฯ เนื่องจากเปGนลักษณะเดียวกันกับกรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม 
กับ บจ. บีเอฟเคที อย8างไรก็ตาม เม่ือ กทค. เคยมีมติโดยเสียงข�างมาก
อนุญาตให�กรณีดังกล8าวดําเนินการได� ผมก็เห็นว8าควรจะต�องพิจารณา
กรณีนี้ด�วยบรรทัดฐานเดียวกัน 

๒. ผมยืนยันในหลักการว8า บมจ. ทีโอที จะสามารถใช�งานคลื่นความถ่ี 
๒๓๑๐–๒๓๗๐ MHz ได� หากบริษัทฯ มีสิทธิใช�คลื่นความถ่ีดังกล8าวอยู8
ก8อนแล�ว และจะต�องใช�ภายใต�เ ง่ือนไขเดิมท่ีบริษัทฯ ได�รับอนุญาต      
จึงจะเปGนการใช�คลื่นความถ่ีท่ีชอบด�วยกฎหมาย ตามท่ีผมได�สงวน
ความเห็นไว�แล�วในการประชุม กทค. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ อย8างไรก็ตาม เม่ือท่ีประชุม กทค. ครั้งดังกล8าว ได�มีมติ
อนุญาตให�บริษัทฯ ปรับปรุงการใช�งานคลื่นความถ่ีช8วง ๒๓๐๐ MHz   
ในจํานวนไม8เกิน ๖๐ MHz ไปแล�ว การจะกําหนดเง่ือนไขให�บริษัทฯ    
ใช�คลื่นความถ่ีในจํานวนไม8เกิน ๓๐ MHz อาจมีประเด็นทางกฎหมายท่ี
บริษัทฯ สามารถโต�แย�งได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บมจ.กสท โทรคมนาคม คัดค-านมติ กสทช. ต�อแนวทางการใช-คล่ืนความถ่ีสําหรับ

กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications     
– IMT) และระบบคมนาคมขนส�งทางราง ย�านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz : คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 



 ๕๖ 
 

๑. รับทราบหนังสือ บมจ. กสท โทรคมนาคม คัดค�านมติ กสทช. ต8อแนวทางการ
ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) และระบบคมนาคมขนส8งทางราง 
ย8านความถ่ี ๘๐๐/๙๐๐ MHz  

๒. เห็นชอบร8างหนังสือตอบชี้แจง บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยยืนยันตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ ว8ากําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับระบบคมนาคมขนส8ง
ทางราง ย8านความถ่ี ๘๘๕–๘๙๐/๙๓๐–๙๓๕ MHz ซ่ึงสามารถจัดสรร    
สําหรับระบบคมนาคมขนส8งทางรางภายหลังจากวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
เปGนไปโดยชอบด�วยกฎหมาย ภายใต�กรอบอํานาจของ กสทช.   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บมจ. กสท โทรคมนาคม คัดค�านมติ กสทช. ต8อแนวทางการ
ใช�คลื่นความถ่ี สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications–IMT) และระบบคมนาคมขนส8งทางราง ย8านความถ่ี 
๘๐๐/๙๐๐ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การปรับปรุงข-อเสนอการใช-โครงสร-างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับ

โครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) : ชท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร8วมกันสําหรับโครงข8าย

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)      
ท่ีปรับปรุงในส8วนของค8าตอบแทนการใช�ระบบจ8ายไฟฟjากระแสตรงและแบตเตอรี่
สํารองไฟฟjา ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร8วมกันสําหรับโครงข8ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การปรับปรุงข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร8วมกันสําหรับโครงข8ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
 



 ๕๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : นายธีระพงค� สรรพอาษา ร-องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 
กรณีประสบป�ญหาถูกคิดข-อมูลการใช-บริการอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท� 
เคล่ือนท่ีผิดพลาด : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ

โทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายธีระพงค!  สรรพอาษา ร�องเรียนบริษัท 
แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปIญหาถูกคิดข�อมูลการใช�บริการ
อินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. โดยท่ีบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ให�บริการอินเทอร!เน็ต

เปGนไปตามรายการส8งเสริมการขายท่ีผู�ร�องเรียนสมัครใช�บริการ และบริษัทฯ 
ได�ดูแลปIญหาโดยดําเนินการคืนค8าแพ็กเกจอินเทอร!เน็ต จํานวนเงิน ๖๙.๕๕ บาท 
(รวมภาษี) ให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�วเม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ! ๒๕๖๐ จึงเปGนกรณีท่ี
บริษัทฯ ได�เยียวยาให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว  

๒. บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด มีสิทธิเรียกเก็บค8าบริการกรณี    
ผู�ร�องเรียนโทรเข�าเลขหมาย Call Center ๑๑๗๕ ตามรายการส8งเสริมการขาย 
ท่ีผู�ร�องเรียนสมัครใช�บริการ  

๓. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 
เพ่ือให�ปรับปรุงระบบวิธีการหักค8าบริการจากแพ็กเกจท่ีจะสิ้นอายุการใช�งาน
ก8อนตามลําดับ  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง นายธีระพงค! สรรพอาษา ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปIญหาถูกคิดข�อมูลการใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ8าน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การเปล่ียนแปลงองค�ประกอบการแต�งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุ

สมัครเล�นและความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม�แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระ : คท.   
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงองค!ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล8น

และความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม8แทนชุดเดิมท่ีหมดวาระในตําแหน8งท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการ เปGนเลขาธิการ กสทช. และประธานอนุกรรมการฯ จากเดิม 
กสทช. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร เปลี่ยนเปGนรองเลขาธิการ กสทช. สายงาน 
กิจการโทรคมนาคม ท้ังนี้ โดยให�มีวาระการปฏิบัติหน�าท่ี ๑๒๐ วัน ซ่ึงเปGนการใช�อํานาจ
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ



 ๕๘ 
 

กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต8งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล8น  
และความถ่ีภาคประชาชน ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามแนวทางมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค!ประกอบการแต8งต้ังคณะอนุกรรมการ
พัฒนากิจการวิทยุสมัครเล8นและความถ่ีภาคประชาชนชุดใหม8แทนชุดเดิม         
ท่ีหมดวาระ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : ขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ�ายประจําปV พ.ศ. ๒๕๖๐ เก่ียวกับการจัดการ 

และบริหารองค�กร ค�าใช-สอย รายการค�าภาษีและค�าธรรมเนียม เปIนรายจ�ายเก่ียวกับ
ครุภัณฑ� ท่ีดินและส่ิงก�อสร-าง ค�าครุภัณฑ� รายการครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� : ทท. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ8ายประจําปX พ.ศ. ๒๕๖๐ เก่ียวกับการ

จัดการและบริหารองค!กร ค8าใช�สอย รายการค8าภาษีและค8าธรรมเนียม เปGนรายจ8าย
เก่ียวกับครุภัณฑ! ท่ีดินและสิ่งก8อสร�าง ค8าครุภัณฑ! รายการครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! 
วงเงินงบประมาณ ๑,๖๓๖,๘๔๕ บาท เพ่ือเปGนค8าใช�จ8ายในการจัดจ�างทําระบบ
สืบค�นข�อมูลเครื่องโทรคมนาคมท่ีผ8านการรับรองมาตรฐาน งวดท่ี ๒ (งวดสุดท�าย) 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๗ ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 
ของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ8ายประจําปX พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เ ก่ียวกับการจัดการและบริหารองค!กร ค8าใช�สอย รายการค8าภาษีและ
ค8าธรรมเนียม เปGนรายจ8ายเก่ียวกับครุภัณฑ! ท่ีดินและสิ่งก8อสร�าง ค8าครุภัณฑ! 
รายการครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การพิจารณาผ�อนผันชําระเงินประมูลคล่ืนความถ่ีย�าน ๙๐๐ MHz : ปท.๑ 
   
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ต8อกรณีท่ีบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด มีหนังสือขอผ8อนผันชําระเงิน
ประมูลคลื่นความถ่ีย8าน ๙๐๐ MHz งวดท่ี ๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑.๑ กสทช. ไม8มีอํานาจในการพิจารณาผ8อนผันการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ี

ย8าน ๙๐๐ MHz ให�แก8บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด เนื่องจาก กสทช.          
มีหน�าท่ีต�องดําเนินการให�มีการชําระเงินประมูลตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย8าน ๘๙๕–๙๑๕ MHz/๙๔๐–๙๖๐ MHz และคําสั่ง
หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง การประมูล
คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการโทรคมนาคม โดยไม8มีข�อกําหนดใดให�อํานาจแก8 
กสทช. ในการพิจารณาผ8อนผันชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย8าน ๙๐๐ MHz 
ให�แก8ผู�รับใบอนุญาตดังกล8าวได� 

๑.๒ หากหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห8งชาติจะพิจารณาแก�ไขปIญหาด�าน
การบริหารจัดการเงินลงทุนของผู�ประกอบการ ขอเสนอแนวทางการ
แก�ไขปIญหาดังกล8าวตามแนวทางเดียวกันกับท่ีได�เคยแก�ไขปIญหากรณี   
ผู�ประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามคําสั่งหัวหน�า
รักษาความสงบแห8งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส8งเสริมการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ท้ังนี้ เพ่ือไม8ให�รัฐเสียหาย ดังนี้ 
๑) ให�ผู�รับใบอนุญาตมีทางเลือกในการชําระเงินประมูลว8า จะเลือกชําระ

ตามข�อกําหนดเง่ือนไขเดิม หรือจะเลือกแบ8งชําระเงินประมูลตามงวด
ท่ีกําหนดข้ึนใหม8 โดยจะต�องแสดงความประสงค!มายังสํานักงาน กสทช. 
ภายใน ๓๐ วัน 

๒) มีการปรับแบ8งไม8เกิน ๓–๕ งวด งวดละเท8าๆ กัน เพ่ือมิให�ระยะเวลา
ในการชําระเงินนานเกินสมควร และอาจส8งผลให�มีการผลักดันภาระ
ไปยังผู�บริโภคได� 

๓) ให�มีการชําระดอกเบ้ียในอัตราเท8ากับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ตามท่ี
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห8งประเทศไทยประกาศ
กําหนดในวันท่ีชําระ เช8นเดียวกันกับการผ8อนผันการชําระเงินประมูล
คลื่นความถ่ีของผู�ประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

๒. มอบหมายให�ประธาน กสทช. เปGนผู�ลงนามหนังสือกราบเรียนหัวหน�าคณะ
รักษาความสงบแห8งชาติ เพ่ือแจ�งผลการพิจารณาตามข�อ ๑.  



 ๖๐ 
 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การพิจารณาผ8อนผันชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย8าน ๙๐๐ MHz 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท เอ็มคอนซัลท� เอเชีย จํากัด ขอยุติการให-บริการภายใต-ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�บริษัท เอ็มคอนซัลท! เอเชีย จํากัด ยุติการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Thin MVNO และให�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เลขท่ี ๑/๕๒/๐๒๗ ของบริษัทฯ สิ้นสุดลง
ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๒. เห็นชอบแผนการดําเนินการเยียวยาผู�ใช�บริการตามท่ีบริษัท เอ็มคอนซัลท! 
เอเชีย จํากัด เสนอ และให�บริษัทฯ คืนเงินคงค�างในระบบให�ผู�ใช�บริการ ตามข�อ ๓๔ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
รวมท้ัง ให�บริษัทฯ ประชาสัมพันธ!ให�ผู�ใช�บริการมาใช�สิทธิขอคืนเงินคงเหลือ 
และให�รายงานผลการดําเนินการตามแผนเยียวยาผู�ใช�บริการให�สํานักงาน 
กสทช. ทราบ 

๓. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท เอ็มคอนซัลท! เอเชีย จํากัด 
ประจําปX ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ีสิ้นสุดการอนุญาต  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท เอ็มคอนซัลท! เอเชีย จํากัด ขอยุติการให�บริการ
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ทริปเปTลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ีเพ่ิมเติม : จท.   
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเ พ่ิมเติม    

จํานวน ๑๘,๐๐๐ เลขหมาย ให�แก8บริษัท ทริปเปFลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) 
โดยแบ8งเปGนพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน ๑๒,๐๐๐ เลข
หมาย และเขตพ้ืนท่ีภูมิภาค จํานวน ๖,๐๐๐ เลขหมาย ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  



 ๖๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ทริปเปFลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ขอปรับเปล่ียนการขอรับจัดสรร

เ ลขหมายโทรศัพท�  สํ าหรั บบริ ก า ร โทรศัพท� ปร ะจํ า ท่ี ใ น เขต พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ิมเติม : จท.   

 
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพและปริมณฑลเพ่ิมเติม ให�แก8บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
จํานวน ๓๐,๐๐๐ เลขหมาย ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ขอปรับเปลี่ยน
การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท! สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : แนวปฏิบัติหลักเกณฑ�และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงาน

ด-านเทคนิคของโครงข�ายโทรคมนาคมประเภทเลขรหัสโครงข�าย (Mobile 
Network Code : MNC) ให-แก�หน�วยงานภาครัฐ เปIนการช่ัวคราว : จท.    

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติหลักเกณฑ!และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

สําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข8ายโทรคมนาคมประเภทเลขรหัสโครงข8าย 
(Mobile Network Code : MNC) ให�แก8หน8วยงานภาครัฐ เปGนการชั่วคราว 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเพ่ิมเติมหลักเกณฑ!
และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข8าย
โทรคมนาคมประเภทเลขรหัสโครงข8าย (Mobile Network Code : MNC) 
ให�แก8หน8วยงานภาครัฐ 

  
 
 
 



 ๖๒ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ!และวิธีการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข8ายโทรคมนาคมประเภท     
เลขรหัสโครงข8าย (Mobile Network Code : MNC) ให�แก8หน8วยงานภาครัฐ 
เปGนการชั่วคราว 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ขอให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแก�ไข
ประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการจัดสรรเลขหมายควบคู8ไปด�วย เพ่ือให�เปGนบทถาวร 
มิฉะนั้นจะเกิดปIญหาว8ามาตรการชั่วคราวจะอยู8ไปโดยไม8สอดคล�องกับ
ประกาศหลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด-านเทคนิคของโครงข�าย

โทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สําหรับใช-งานกับระบบส่ือสาร
ในภารกิจป�องกันเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (PPDR) ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
: จท.    

   
มติท่ีประชุม อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข8าย

โทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สําหรับใช�งานกับระบบสื่อสาร
ในภารกิจปjองกันเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (PPDR) จํานวน ๒ เลขหมาย ได�แก8   ๑) 
หมายเลข ๐๙ และ ๒) หมายเลข ๑๐  ให�แก8สํานักงานตํารวจแห8งชาติ ท้ังนี้ ให�
สํานักงานตํารวจแห8งชาติชําระค8าธรรมเนียมพิจารณาคําขอและค8าธรรมเนียมเลข
หมายสําหรับงานด�านเทคนิคของโครงข8ายโทรคมนาคม (MNC) ตามประกาศท่ี
เก่ียวข�องต8อไป ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การขอรับจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสําหรับงานด�าน
เทคนิคของโครงข8ายโทรคมนาคม (Mobile Network Code : MNC) สําหรับใช�
งานกับระบบสื่อสารในภารกิจปjองกันเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (PPDR) ของ
สํานักงานตํารวจแห8งชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : นายสรวิศ นันทพัฒน�พิทยา ร-องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหา

ไม�ได-รับการให-บริการตามท่ีโฆษณาไว- : รท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีเรื่องร�องเรียนของนายสรวิศ นันทพัฒน!พิทยา 
ร�องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



 ๖๓ 
 

๑. กรณีคําขอคืนเงินค8าบริการรายการส8งเสริมการขาย “True Smart Choice 
4PLite 2016 FTTh 20Mbps/5Mbps” ค8าบริการรายเดือน ๖๙๙ บาท/เดือน 
ท่ีได�ชําระไปท้ังหมด บริษัทฯ มีสิทธิเรียกเก็บค8าบริการอินเทอร!เน็ต จํานวน 
๖๙๙ บาท/เดือน ตามท่ีรายการส8งเสริมการขายท่ีมีการสมัครใช�บริการกําหนดไว� 
ท้ังนี้ เปGนไปตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข�อ ๘ เนื่องจากผู�ร�องเรียนมีการใช�งานบริการอินเทอร!เน็ตหมายเลข 
๙๖๐๔๒๙๒๒๙๕ และบริการ Fixed Line Plus หมายเลข ๐ ๒๐๖๕ ๖๖๗๗ 
ได�ตามเง่ือนไขท่ีรายการส8งเสริมการขายกําหนด 

๒. กรณีขอยกเลิกบริการอินเทอร!เน็ตหมายเลข ๙๖๐๔๒๙๒๒๙๕ และบริการ 
Fixed Line Plus หมายเลข ๐ ๒๐๖๕ ๖๖๗๗ และบริการทรู วิชั่นส! ผู�ร�องเรียน
สามารถยกเลิกสัญญาการใช�บริการตามข�อร�องเรียนได� โดยทําเปGนหนังสือ 
แจ�งให�บริษัทฯ ทราบล8วงหน�าไม8น�อยกว8า ๕ วันทําการ เปGนไปตามข�อ ๓๒ 
ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

๓. กรณีคําขอให�บริษัทฯ ชดเชยค8าเสียหายจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให�แก8ผู�ร�องเรียน
เปGนกรณีท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม8ได�กําหนดให�เปGน
อํานาจ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พิจารณาดําเนินการได�  

๔. ให�บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต จํากัด คืนเงินหรือชดเชยสิทธิประโยชน!ท่ีผู�ร�องเรียน
เสียไปจากการไม8ได�รับโทรศัพท!บ�านและสิทธิค8าโทรศัพท!เดือนละ ๒๐๐ บาท 
รวมท้ังการไม8ได�รับบริการทรู วิชั่นส! โดยคํานวณตามระยะเวลาในรายการ
ส8งเสริมการขาย  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง นายสรวิศ  นันทพัฒน!พิทยา ร�องเรียนบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต 
จํากัด กรณีประสบปIญหาไม8ได�รับการให�บริการตามท่ีโฆษณาไว� 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : นายประสาน  บรรจงปรุ ร-องเรียนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรณีประสบ

ป�ญหาถูกเรียกเก็บค�าบริการโทรศัพท�พ้ืนฐานผิดพลาด : รท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ กรณีเรื่องร�องเรียน
ของนายประสาน  บรรจงปรุ ร�องเรียนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กรณีประสบปIญหา
ถูกเรียกเก็บค8าบริการโทรศัพท!พ้ืนฐานผิดพลาด โดยให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
เรียกเก็บค8าบริการโทรศัพท!พ้ืนฐาน ตามข�อร�องเรียนในอัตราค8าบริการเดิม    
นาทีละ ๓ บาท  

  



 ๖๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง นายประสาน  บรรจงปรุ ร�องเรียนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
กรณีประสบปIญหาถูกเรียกเก็บค8าบริการโทรศัพท!พ้ืนฐานผิดพลาด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสประจําตัว       

ผู-ขอรับจัดสรรคล่ืนความถ่ี ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม ตามบทเฉพาะกาล ข-อ ๒๕.๑ : 
คท.   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พันเอก ดร.เศรษฐพงค!ฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ 
กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัยฯ) มีมติอนุมัติให�ขยายระยะเวลา
ดําเนินการลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสประจําตัวผู�ขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี      
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการ
วิทยุคมนาคม ตามบทเฉพาะกาล ข�อ ๒๕.๑ จากกรอบระยะเวลาเดิม ท่ีกําหนด
ภายใน ๖๐ วัน นับแต8วันท่ีประกาศนี้มีผลใช�บังคับ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐) เปลี่ยนเปGน 
๑๘๐ วัน นับแต8วันท่ีประกาศนี้มีผลใช�บังคับ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
อนึ่ง มติท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการลงทะเบียน
เพ่ือขอรับรหัสประจําตัวผู�ขอรับจัดสรรคลื่นความถ่ี ตามประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม    
ตามบทเฉพาะกาล ข�อ ๒๕.๑ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๔๕ ลงวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๒.๑๖ ดังนี้ 

“ตามบทเฉพาะกาลข�อ ๒๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
และวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม กําหนดให�ผู�ได�รับจัดสรร
คลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคมและผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม ก8อนวันท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใช�บังคับ ต�องดําเนินการตามข�อ ๖ 
และแจ�งรายละเอียดเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี พร�อมเอกสารหลักฐานการ
อนุญาตตามท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด ภายในกรอบเวลา ดังนี้  

๒๕.๑ ภายในหกสิบวัน นับแต�วันท่ีประกาศนี้มีผลใช!บังคับ ในกรณีท่ี
การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม หรือการอนุญาตให!ใช!เครื่อง
วิทยุคมนาคมท่ีชอบด!วยกฎหมาย มีการกําหนดวันสิ้นอายุการอนุญาต  



 ๖๕ 
 

๒๕.๒ ภายในหนึ่งร!อยแปดสิบวัน นับจากวันท่ีประกาศนี้ มีผล       
ใช!บังคับ ในกรณีท่ีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม หรือการ
อนุญาตให!ใช!เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีชอบด!วยกฎหมาย ไม�ได!กําหนดวันสิ้นอายุ
การอนุญาต 

และได�กําหนดผลของการไม8ปฏิบัติตามระยะเวลาดังกล8าวไว�ในข�อ ๒๖ ว8า 
หากสํานักงาน กสทช. ไม8ได�รับรายละเอียดเก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ี   
พร�อมเอกสารหลักฐานการอนุญาต ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๒๕  
ถือว8าการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม หรือการอนุญาตให�ใช�
เครื่องวิทยุคมนาคมสิ้นอายุ 

ดังนั้น กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒๕ จึงมีลักษณะเปGน
ระยะเวลาบังคับ ไม8ใช8ระยะเวลาเร8งรัดท่ี กสทช. จะมีอํานาจขยายระยะเวลา
ดําเนินการลงทะเบียนได� เว�นแต8จะมีการแก�ไขประกาศฉบับดังกล8าว 

กรณีหากมีความจําเปGนท่ีจะต�องขยายระยะเวลาดําเนินการตาม
ประกาศฉบับดังกล8าว จึงควรแก�ไขระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในบทเฉพาะกาล 
หรือแก�ไขประกาศให�มีความยืดหยุ8นมากข้ึนโดยกําหนดให� กสทช. สามารถ  
ใช�ดุลพินิจเพ่ือขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : โครงการก�อสร-างและตกแต�งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� : พย. 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. หารือกรมบัญชีกลางเพ่ือสอบถามข้ันตอนการ

ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในกรณีท่ีมีความจําเปGนจะต�องชะลอการดําเนินโครงการก8อสร�าง 
และตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8 ออกไป ว8าจะมีบทบัญญัติใดบ�าง
ท่ีได�ให�อํานาจท่ีสามารถกระทําได� ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ประมวลวิเคราะห!
สรุปข�อกฎหมายและสถานะข้ันตอนการดําเนินงาน นําเสนอท่ีประชุม กสทช.   
ในการประชุมครั้งต8อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง โครงการก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคาร
สํานักงาน กสทช. แห8งใหม8  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติว8า ในการนําเสนอเรื่อง
กลับข้ึนมาให�พิจารณา ขอให�ดําเนินการตามข�อกฎหมายเปGนหลัก เช8น หากจะ
ยกเลิกหรือชะลอการดําเนินการจะทําได�ด�วยเหตุผลใด และการดําเนินการ  
อยู8ในข้ันตอนท่ีใครเปGนผู�มีอํานาจหน�าท่ี เช8น หากเปGนอํานาจดําเนินการของ
สํานักงาน ก็ไม8จําเปGนต�องนําเสนอให�คณะกรรมการ กสทช. พิจารณา 



 ๖๖ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปV ๒๕๖๑ (ระหว�างเดือนมกราคม – 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) : ปบ.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําปX ๒๕๖๑ (ระหว8างเดือนมกราคม – 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปX ๒๕๖๑ (ระหว8าง
เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ�าย เพ่ือจัดทําส่ือประชาสัมพันธ�

การสร-างความสามัคคีปรองดอง และสนับสนุนงบประมาณโครงการหนังสือเดินทาง
ตามรอยพระราชา : ยย. กบ.  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให�การสนับสนุนงบประมาณรายจ8ายให�แก8คณะอนุกรรมการด�านการประชาสัมพันธ!
เพ่ือสร�างความสามัคคีปรองดอง และคณะกรรมการส8งเสริมสังคมแห8งการเรียนรู�
และคุณภาพเยาวชน (คณะกรรมการ สสค. ) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สนับสนุนงบประมาณจัดทําสื่อประชาสัมพันธ!การสร�างความสามัคคีปรองดอง 

จํานวน ๒,๘๖๐,๗๐๐ บาท ให�แก8คณะอนุกรรมการด�านการประชาสัมพันธ!
เ พ่ือสร� างความสามัคคีปรองดองเ พ่ือใช� ในการดําเนินการจัด ทําสื่ อ
ประชาสัมพันธ! ท้ังนี้  โดยให�เบิกจ8ายจากเงินงบประมาณเหลือจ8ายของ
สํานักงาน กสทช. ประจําปX ๒๕๖๐  

๒. สนับสนุนงบประมาณโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา จํานวน 
๗,๕๓๖,๐๐๐ บาท ให�แก8คณะกรรมการส8งเสริมสังคมแห8งการเรียนรู�และ
คุณภาพเยาวชน เพ่ือใช�ในการดําเนินงานโครงการหนังสือเดินทางตามรอย
พระราชา โดยให�เบิกจ8ายจากเงินงบประมาณเหลือจ8ายของสํานักงาน กสทช. 
ประจําปX ๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณรายจ8าย 
เพ่ือจัดทําสื่อประชาสัมพันธ!การสร�างความสามัคคีปรองดอง และสนับสนุน
งบประมาณโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา 

 



 ๖๗ 
 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ให�ความเห็นชอบระเบียบวาระนี้ภายใต�เ ง่ือนไขท่ีว8า      
การขอรับการสนับสนุนของท้ังสองโครงการมีการดําเนินการถูกต�องตาม
ระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส8งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช.  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว-เบิกเหล่ือมปV ประจําปV ๒๕๕๙ : ยย.  

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลากันเงินไว�เบิกเหลื่อมปX ประจําปX ๒๕๕๙ ของงบประมาณ

โครงการ จํานวน ๑๑ โครงการ จํานวนเงิน ๕๙.๓๙๙ ล�านบาท เพ่ือดําเนินการ
เบิกจ8ายในปX ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว�เบิกเหลื่อมปX 
ประจําปX ๒๕๕๙ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง การขยายระยะเวลากันเงินไว�เบิกเหลื่อมปX    
ว8าขอให�เร8งรัดในส8วนของโครงการเก8าๆ เช8นโครงการปX ๒๕๕๘ ท่ีดําเนินการ
ล8าช�ากว8ากรอบเวลา เพ่ือมิให�ต�องขอกันเงินเบิกเหลื่อมปXไปเรื่อยๆ 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

พร�อมกล8าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล8าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.  
 


