
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห-องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�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.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
๑. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 

ผู-เข-าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
 

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



๒ 

 

๖. นางนภาพร  เก:งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ:มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑.   นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ!       ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒.   นางสาวอัจฉรา  ปDณยวนิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๓.   นางสาวนุสรา  หนาแน:น  ผู�อํานวยการสํานักโครงข:ายพ้ืนฐานการใช�และ 
 เชื่อมต:อโครงข:าย 
๔.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน!  
๕.   นางสาวอริสรา  มาพบสุข ผู�อํานวยการส:วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๖.   นาวาอากาศตรี สมชาย เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
 สํานักทรัพยากรบุคคล 
๗.   นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน! 
๘.   นางสาวสชุารีย!  ช:างทอง                  นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๙.   นางสาวสุรางคนา ด:านพิทักษ! นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักทรัพยากรบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล:าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. ได�จัดกิจกรรมแบ:งปDน
ความรู�สู:น�องพ่ี ประจําปI ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑)  ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ ซ่ึงประธาน กสทช. 
ได�บรรยายพิเศษแบ:งปDนความรู�ในหัวข�อ “ความคาดหวังท่ีมีต:อสํานักงาน กสทช. ในปI 
๒๕๖๑” และ เลขาธิการ กสทช. ได�บรรยายในหัวข�อ “การขับเคลื่อน ๗ ภารกิจ
สําคัญของสํานักงาน กสทช. ในปI ๒๕๖๑” ซ่ึงเปPนกิจกรรมท่ีมีประโยชน!เพราะได�
นําองค!ความรู�ท่ีมีอยู:ผสมผสานกับสิ่งท่ีได�รับตลอดระยะเวลา ๖ ปIท่ีผ:านมา โดย
เกิดเปPนองค!ความรู�ใหม: หากได�มีการแบ:งปDนมุมมองและแง:คิดต:างๆ ก็จะเปPน
ประโยชน!แก:พนักงานเพราะจะได�มีการแบ:งปDนความรู�ร:วมกัน ซ่ึงนับว:าเปPนสิ่งท่ีดี   



๓ 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  
 -ไม:มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๗ 

มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
 -ไม:มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

 เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จํานวน  
๖ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี
 ๑๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว:างวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ของผู�ยื่นต:อ
อายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วน และไม:ปรากฏประวัติว:ามี
การออกอากาศขัดต:อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๖๔ สถานี  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จํานวน ๕๒ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จํานวน ๙ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จํานวน ๓ สถานี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จํานวน ๑๓ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๓ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นบุษบาสเตชั่น โดย บริษัท วีรดา บรอดแคสต้ิง จํากัด   
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปIUเอฟเอ็ม  โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด แฮปปIUมีเดีย 

นครปฐม  



๔ 

 

 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง วัดแสนสุข โดย วัดแสนสุข 
 ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง ฮิตเอฟเอ็ม โดย บริษัท เวสเทิร!น บรอดแคสต! แอนด! 

เอ็นเตอร!เทนเม�นต! จํากัด 
 ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง ริมดอนเรดิโอ โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด ริมดอนโฆษณา 
 ๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนลุ:มน้ํามูล โดย บริษัท เพชรลุ:มน้ํามูลเซ็นเตอร! จํากัด  
 ๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง หนองสระเรดิโอ โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด หนองสระ เรดิโอ 
 ๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง  Ray Radio Network โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด ไลฟd เอฟ.

เอ็ม.เรดิโอ  
 ๙. สถานีวิทยุกระจายเสียง เพลงฮิตอารมณ!ดี โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง 

ซีสเต็ม  
 ๑๐.สถานีวิทยุกระจายเสียง สงวนวงษ! เรดิโอ โดย ห�างหุ�นส:วนจํากัด สงวนวงษ!มอเตอร! 
 ๑๑.สถานีวิทยุกระจายเสียง CBC RADIO (๐๒๕๒๐๘๒๒) โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด    
                                      โชน เคเบ้ิล ทีวี  
 ๑๒.สถานีวิทยุกระจายเสียง CBC RADIO (๐๒๕๒๐๘๒๓) โดยห�างหุ�นส:วนจํากัด    
                                      โชน เคเบ้ิล ทีวี  
 ๑๓.สถานีวิทยุกระจายเสียง สหกรณ!การเกษตรสันปkาตอง จํากัด โดย สหกรณ!การเกษตร 
                                           สันปkาตอง จํากัด  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เก ล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกุมภาพันธ� ๒๕๖๑ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล:เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว:าด�วยการไกล:เกลี่ย 
ข�อพิพาทระหว:างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู�ร�องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : สถิติเรื่องร-องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�ประจําป= 

๒๕๖๐ : รท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!

ประจําปI ๒๕๖๐ จํานวนรวม ๒๑๓ เรื่อง ได�แก:  เรื่องร�องเรียนด�านกิจการ
โทรทัศน! จํานวน ๑๖๘ เรื่อง และ เรื่องร�องเรียนด�านกิจการกระจายเสียง จํานวน 
๔๕ เรื่อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : ข-อร-องเรียนกรณีรายการถ�ายทอดสด “การแข�งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเป=Aยนส� 
ลีก ๒๐๑๘ ระหว�างสิงห� เชียงราย ยูไนเต็ด พบ บาหลี ยูไนเต็ด” ทางช�อง
รายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง สปริงนิวส� (ช�อง๑๙) อาจมี
เนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีรายการถ:ายทอดสด “การแข:งขันฟุตบอล       
เอเอฟซี แชมเปIUยนส! ลีก ๒๐๑๘ ระหว:างสิงห! เชียงราย ยูไนเต็ด พบ บาหลี 
ยูไนเต็ด” ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง สปริงนิวส! 
(ช:อง๑๙) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม เนื่องจากไม:เข�าข:ายเปPนการกระทําท่ีขัดต:อ
มาตรา ๓๗ แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การแสดงความคิดเห็นขอให-สํานักงาน กสทช. มีมาตรการกํากับดูแล

ออกอากาศเนื้อหารายการโทรทัศน�ท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม : ผส.  
   
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนต:อกรณีการแสดงความคิดเห็นขอให�สํานักงาน กสทช. 

มีมาตรการกํากับดูแลออกอากาศเนื้อหารายการโทรทัศน!ท่ีเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค�าใช-จ�ายในการส�งสัญญาณโทรทัศน�ท่ีให-บริการ

เปHนการท่ัวไปผ�านดาวเทียม : มส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยเห็นชอบแนวทางการสนับสนุน
ค:าใช�จ:ายในการส:งสัญญาณโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปPนการท่ัวไปผ:านดาวเทียม ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีกรมประชาสัมพันธ! สามารถใช� ใบเรียกเก็บเงินค:าใช�จ:าย (ตัวจริง) แทน

ใบสําคัญรับเงิน (ตัวจริง) เพ่ือประกอบคําขอรับการสนับสนุนค:าใช�จ:าย ท้ังนี้  
เฉพาะในปIงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง กันยายน ๒๕๖๑ เท:านั้น)   



๖ 

 

๒. กรณีสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎรสามารถใช�ใบเรียกเก็บเงิน
ค:าใช�จ:าย (ตัวจริง) เพ่ือประกอบคําขอรับการสนับสนุนค:าใช�จ:าย ท้ังนี้ เฉพาะ
ค:าใช�จ:ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

๓. เม่ือกรมประชาสัมพันธ! และสํานักงานเลขาธิการสภาผู�แทนราษฎร ได�ดําเนินการ
ชําระค:าใช�จ:ายฯ แล�วให�นําส:งใบสําคัญรับเงิน (ตัวจริง) แก:สํานักงาน กสทช.  
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบต:อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑  เรื่อง  ขอทบทวนแนวทางการสนับสนุนค:าใช�จ:ายในการส:งสัญญาณ
โทรทัศน!ท่ีให�บริการเปPนการท่ัวไปผ:านดาวเทียม 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒: การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณี

หุ-นส�วนเสียชีวิต จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําเรื่องการพิจารณาต:ออายุการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีหุ�นส:วนเสียชีวิต จํานวน ๒ สถานี พร�อมความเห็น
ของ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต:อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาต:ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณีหุ�นส:วนเสียชีวิต จํานวน ๒ สถานี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําร-องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห-างหุ-นส�วน 
                              จํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานี PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเช้ือเพลิง)  
  รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖) กรณีไม�สามารถย่ืนแบบคาํขอภายในระยะเวลาท่ี 
  ประกาศกําหนด : ปส.๑   
                            
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

สําหรับห�างหุ�นส:วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานี PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลเชื้อเพลิง) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีฯ 
ไม:อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายนั้น เปPนพฤติการณ!
พิเศษท่ีทําให�ทางสถานีฯ ไม:สามารถดําเนินการต:ออายุการทดลองประกอบ
กิจการตามกรอบระยะเวลาท่ีประกาศกําหนดได�โดยสิ้นเชิง และมิได�เกิดจาก
ความผิดของสถานี ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกําหนดให�สถานีฯ ยื่นคําขอรับ



๗ 

 

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการใหม:ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ภายใน 
๓๐ วัน นับแต:วันท่ีทราบผลการพิจารณาเปPนหนังสือจากสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ หากสถานีฯ ไม:ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล:าว จะถือว:าไม:
ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต:อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต:วันท่ีครบกําหนด อนึ่ง การยื่นเอกสาร
ประกอบคําขอรับใบอนุญาตนั้น ให�ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ 
กสทช. เรื่อง หล ัก เกณฑ!การ กํากับด ูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีฯ ไม:อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�ในกฎหมายนั้น มิได�เกิดจากความผิดของสถานี ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๖๖ แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส:วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ 
มีเดีย เพ่ือให�ดําเนินการยื่นคําร�องขอแก�ไขชื่อสถานีให�เหมาะสมกับประเภท
การทดลองประกอบกิจการต:อไป เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการต้ังชื่อสถานีตามมติ
ท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๘ เนื่องจากชื่อ
สถานีมีคําว:า “เฉลิมพระเกียรติ” ซ่ึงอาจก:อให�เกิดความเข�าใจคลาดเคลื่อนได� 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓  เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ห�างหุ�นส:วนจํากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานี PS เรดิโอ  (เฉลิมพระเกียรติ ตําบลเชื้อเพลิง) 
รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ กรณีไม:สามารถยื่นแบบคําขอภายในระยะเวลาท่ีประกาศ
กําหนด 

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําร-องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห-างหุ-นส�วนจํากัด 

ศรีราม เรดิโอ สถานีศรีรามเรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๒๑ กรณีไม�สามารถ
ย่ืนแบบคําขอภายในระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



๘ 

 

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
สําหรับห�างหุ�นส:วนจํากัด ศรีราม เรดิโอ สถานีศรีรามเรดิโอ รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๖๒๑ เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีฯ ไม:อาจกระทําการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายนั้น เปPนพฤติการณ!พิเศษท่ีทําให�ทางสถานีฯ 
ไม:สามารถดําเนินการต:ออายุการทดลองประกอบกิจการตามกรอบระยะเวลา
ท่ีประกาศกําหนดได�โดยสิ้นเชิง และมิได� เ กิดจากความผิดของสถานี          
ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยกําหนดให�สถานีฯ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการใหม:ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันท่ีทราบ
ผลการพิจารณาเปPนหนังสือจากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้  หากสถานีฯ             
ไม:ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล:าว จะถือว:าไม:ประสงค!จะทดลอง
ประกอบกิจการอีกต:อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลง
ทันทีนับแต:วันท่ีครบกําหนด  อนึ่ง การยื่นเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตนั้น 
ให�ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.  ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิม ตามข�อ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�สถานีฯ ไม:อาจกระทําการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�ในกฎหมายนั้น มิได�เกิดจากความผิดของสถานี ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๖๖ แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ห�างหุ�นส:วนจํากัด ศรีราม เรดิโอ  สถานีศรีรามเรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๒๑ 
กรณีไม:สามารถยื่นแบบคําขอภายในระยะเวลาท่ีประกาศกําหนด 

   
 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิสถาบัน
กัลยาณ�ราชนครินทร� สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสถาบันกัลยาณ�ราชนครินทร� 
(รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๗๗) : ปส.๑   

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

สถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๗๗) ได�แก: 
๑.๑ ยื่นแบบแสดงความประสงค!ขอออกอากาศ (MOU) ตามหลักเกณฑ!ใน

ประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่องแนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห:งชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ พร�อมรายงานผลการ
ดําเนินการและแสดงสําเนาเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องต:อพนักงาน
เจ�าหน�าท่ี ณ สํานักงาน กสทช. ส:วนกลาง ภายใน ๓๐ วัน นับแต:ได�รับ
แจ�งผลการพิจารณาเปPนหนังสือจากสํานักงาน กสทช.   

๑.๒ ให�ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราว พร�อมแนบสําเนาคําขอรับการวัดการ
แพร:แปลกปลอมของสถานีตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การวัด
การแพร:แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ซ่ึงได�ระบุวันเวลานัดทําการตรวจวัดแพร:แปลกปลอมกับผู�ทดสอบ
เรียบร�อยแล�วต:อพนักงานเจ�าหน�าท่ี ณ สํานักงาน กสทช. ส:วนกลาง โดย
ให�ยื่นคําร�องล:วงหน�าไม:น�อยกว:า ๗ วัน ก:อนวันนัดทําการตรวจวัดแพร:
แปลกปลอม ท้ังนี้ ให�นําแนวปฏิบัติในการนําส:งรายงานผลการวัดการ
แพร:แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ สําหรับการต:ออายุ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
และการยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต:ครบกําหนดตามข�อ ๑.๑ 

๑.๓ เม่ือสํานักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อสถานีและวันเวลาท่ีให�ออกอากาศ
ชั่วคราวผ:านทางเว็บไซต! http://broadcast.nbtc.go.th แล�ว ให�สถานี
สามารถออกอากาศชั่วคราวเพ่ือทําการตรวจวัดการแพร:แปลกปลอมได�
คราวละไม:เกิน ๗ วัน หากดําเนินการไม:แล�วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล:าว จะต�องยื่นคําร�องพร�อมท้ังแจ�งเหตุผลและความจําเปPนต:อ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือขอออกอากาศเปPนการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง 

   อนึ่ง หากมูลนิธิสถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! ไม:ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการแสดงความประสงค!ขอออกอากาศตามข้ันตอนและภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดข�างต�น จะถือว:ามูลนิธิสถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! 
ไม:ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการต:อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอ



๑๐ 

 

ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) จะสิ้นสุดลงทันทีนับแต:วัน ท่ีครบ
กําหนดการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล:าว  

๒. เห็นชอบให�รับคําขอทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิสถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๒๗๗)   ไว�พิจารณาตามประกาศ กสทช. ว:าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเม่ือมูลนิธิสถาบันกัลยาณ!
ราชนครินทร! ได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขการแสดงความประสงค!ขอออกอากาศในข�อ ๑. 
ครบถ�วนแล�ว ท้ังนี้ การยื่นเอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต มูลนิธิฯ 
จะต�องปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) และ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งมูลนิธิสถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๒. 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๕  เรื่อง  การพิจารณาคําขอต:ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของมูลนิธิสถาบันกัลยาณ!ราชนครินทร! สถานีวิทยุกระจายเสียงมูลนิธิสถาบัน
กัลยาณ!ราชนครินทร! (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๒๗๗)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให-บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรบัสมาชิก ช�องรายการ Comedy Central HD และ
ช�องรายการ CGTN : ปส.๒ 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด 
ช:องรายการ Comedy Central HD และช:องรายการ CGTN โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปI นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการ
ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด  
ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 



๑๑ 

 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ Comedy Central 
HD และช:องรายการ CGTN  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให-บริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ช�องรายการ : ปส.๒ 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เอเชีย ทูเดย! 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน ๘ ช:องรายการ  ได�แก: ๑) ช:องรายการ ZING         
๒) ช:องรายการ ZEE BUSINESS ๓) ช:องรายการ ZEE CINEMA ๔) ช:องรายการ 
ZEE TV  ๕) ช:องรายการ ZEE TAMIL  ๖) ช:องรายการ & TV (AND TV)  ๗) ช:องรายการ 
ZEE MARATHI   ๘) ช:องรายการ ZEE NEWS  โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต         
๑ ปI นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ( ต้ังแต:วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ – 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑) และ ให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปI นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ( ต้ังแต:วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓) ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท 
เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 



๑๒ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๗  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๘ ช:องรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให-บริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให- 

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

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เอเชีย ทูเดย! 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน ๒ ช:องรายการ ได�แก: ช:องรายการ ZEE CLASSIC 

และช:องรายการ ZEE ETC  โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปI  นับแต:วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เ ง่ือนไขการเปPนผู� ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี       
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด          
ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๒ ช:องรายการ    

 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให-บริษัท นาซ�าแอนด�ซัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�
ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปHนครั้งแรก ช�องรายการ    
นาซ�าทีวี : ปส.๒ 
  

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท นาซ:าแอนด!ซัน 
จํากัด ช:องรายการ นาซ:าทีวี  โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปI นับแต:วันท่ี 
กสทช. มีมติ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท นาซ:าแอนด!ซัน จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท นาซ:าแอนด!ซัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก ช:องรายการ 
นาซ:าทีวี    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: การอนุญาตให-บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ RT TV และช�องรายการ 
Star Utsav : ปส.๒ 

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด 
ช:องรายการ RT TV และช:องรายการ Star Utsav โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปI นับแต:วันท่ี ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการ



๑๔ 

 

ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด       
ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ RT TV 
และช:องรายการ Star Utsav 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑: การอนุญาตให-บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปHนครั้งแรก ช�องรายการ 
Boomerang : ปส.๒  

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด 
ช:องรายการ Boomerang โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปI นับแต:วันท่ี 
กสทช. มีมติ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ือให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก ช:องรายการ 
Boomerang    



๑๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: การอนุญาตให-บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให-บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปHนครั้งแรก 
ช�องรายการ ท-องถ่ิน : ปส.๒  

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล 
ที วี จํากัด ช:องรายการ ท�องถ่ิน โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปI นับแต:วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให�บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก        
ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก ช:องรายการ ท�องถ่ิน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓: การอนุญาตให-บริษัท พีไฟว�ทีวี แอนด� โปรดักช่ัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๔ ช�องรายการ : ปส.๒  

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด!            
โปรดักชั่น จํากัด จํานวน ๔ ช:องรายการ ได�แก: ช:องรายการ FILM MAX  ช:องรายการ 
Top TV  ช:องรายการ  ME TV และ ช:องรายการ เนรมิต โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปI นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการ



๑๖ 

 

ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น 
จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓  เรื่อง อนุญาตให�บริษัท พีไฟว!ทีวี แอนด! โปรดักชั่น จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๔ 
ช:องรายการ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔: การอนุญาตให-บริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปHนครั้งแรก ช�องรายการ 
WION  : ปส.๒  

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท เอเชีย ทูเดย! 
(ประเทศไทย) จํากัด ช:องรายการ WION โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปI 
นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด ถือปฏิบัติโดย
เคร:งครัด 

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

 
 
 



๑๗ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๔  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก ช:องรายการ WION   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕: การอนุญาตให-บริษัท สมิหลา เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ HI CABLE TV 
SONGKHLA  : ปส.๒  

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

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท สมิหลา เคเบ้ิล ทีวี จํากัด 
ช:องรายการ HI CABLE TV SONGKHLA โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปI        
นับแต:วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท สมิหลา เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ถือปฏิบัติ
โดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท สมิหลา เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ HI 
CABLE TV SONGKHLA 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖: การอนุญาตให-บริษัท กูรูทีวีกรุkป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปHนครั้งแรก ช�องรายการ 
KURU PHUMPANYA  : ปส.๒ 

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



๑๘ 

 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก:บริษัท กูรูทีวีกรุ7ป จํากัด 
ช:องรายการ KURU PHUMPANYA  โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปI         
นับแต:วันท่ี กสทช. มีมติ  ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อม
แจ�งเง่ือนไขการเปPนผู�ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท กูรูทีวีกรุ7ป จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร:งครัด 

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

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖  เรื่อง  การอนุญาตให�บริษัท กูรูทีวีกรุ7ป จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเปPนครั้งแรก 
ช:องรายการ KURU PHUMPANYA 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗:บริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ SERIES CHANNEL : 

ปส.๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยอนุมัติให�บริษัท อาร!เอส จํากัด 
(มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อช:องรายการจากเดิม SERIES CHANNEL เปPนชื่อช:องรายการ 
You Channel ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗  เรื่อง  บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ขอเปลีย่นแปลงชื่อช:องรายการ 
SERIES CHANNEL    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘:กองทัพบก ขอย-ายท่ีตั้งเสาส�งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค� คล่ืนความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดปราจีนบุรี : 
ปส. ๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  



๑๙ 

 

 ๑. อนุมัติให�สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค! 
ย�ายท่ีตั้งเสาส:งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลทหารราบท่ี ๒ 
รักษาพระองค! คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดปราจีนบุรี จากท่ีต้ังพิกัดเดิม 
ละติจูด ๑๔.๑๓๔๙๔๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑.๓๗๓๙๙๔ องศาตะวันออก  
ไป ณ พิกัดท่ีต้ังใหม: ละติจูด ๑๔.๑๔๑๑๖๗ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑.๓๗๓๗๓๙        
องศาตะวันออก ในเขตพ้ืนท่ีค:ายพรหมโยธี ตําบลบ�านพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยกําหนดเง่ือนไขตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. กองทัพบกในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองพลทหารราบท่ี ๒ 
รักษาพระองค! คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือดําเนินการ
ออกอากาศ ณ ท่ีต้ังใหม: จะต�องคํานึงถึงกลุ:มผู�รับฟDงเป�าหมายเดิมเปPนหลัก  
ในการได�รับฟDงข:าวสารของสถานีดังกล:าว 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘  เรื่อง  กองทัพบก ขอย�ายท่ีตั้งเสาส:งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกกองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค!  คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz 
จังหวัดปราจีนบุรี   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙:สรุปผลการย่ืนรายงานการแพร�แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได-รับ

จัดสรรคล่ืนความถ่ี : ทส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบสรุปผลการยื่นรายงานการแพร:แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีได�รับจัดสรรคลืน่ความถ่ี 

 ๒. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน กสทช. ต:อการยื่นรายงานการแพร:
แปลกปลอมของผู�ประกอบกิจการตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!ป�องกันการรบกวนการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ี ดังนี้ 

  ๒.๑ กรณีผู�ประกอบกิจการไม:ได�ยื่นรายงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให�
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�จัดทําและยื่นรายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต:
วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง หากฝkาฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม กสทช. อาจใช�
มาตรการบังคับทางปกครอง โดยให�ชําระค:าปรับทางปกครองตาม
จํานวนท่ีสมควรแก:เหตุไม:เกินสองหม่ืนบาทต:อวัน นับแต:วันท่ีครบ
กําหนด จนกว:าจะยื่นรายงานแล�วเสร็จ ท้ังนี้ เปPนไปตามบัญญัติไว�ใน
มาตรา ๕๘(๒) แห:งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  



๒๐ 

 

  ๒.๒ กรณีผู�ประกอบกิจการมีเหตุจําเปPนจนไม:สามารถจัดทําและยื่นรายงานได�
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�จัดทํา
และยื่นรายงานภายใน ๖๐ วัน นับแต:วันท่ีสามารถออกอากาศได� หากฝkาฝ�น
หรือไม:ปฏิบัติตาม กสทช. อาจใช�มาตรการบังคับทางปกครองตามท่ี
กฎหมายกําหนดต:อไป  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนนิการตามแนวทางปฏิบติัในข�อ  ๒.๑ และ ๒.๒ 
ต:อผู�ประกอบกิจการ ตามแต:กรณี ดังนี้  

  ๓.๑ ผู�ประกอบการท่ีไม:ได�ยื่นรายงานภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดมี
จํานวน ๗๖ สถานี ได�แก: 

       ๑) กรมประชาสัมพันธ! จํานวน ๗๑ สถานี  
        ๒) กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑ สถานี 
        ๓) มหาวิทยาลัยขอนแก:น จํานวน ๑ สถานี 
           ๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม: จํานวน ๑ สถานี 
           ๕) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! วิทยาเขตหาดใหญ: จํานวน ๑ สถานี 
           ๖) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! วิทยาเขตปDตตานี จํานวน ๑ สถานี 
 ๓.๒ ผู�ประกอบกิจการท่ีมีเหตุจําเปPนทําให�ไม:สามารถจัดทําและยื่นรายงาน     
                                         จํานวน ๒ สถานี ได�แก: 
        ๑) กองทัพบก จํานวน ๑ สถานี 
        ๒) มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน ๑ สถานี  
 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ประกอบกิจการตามภาคผนวก ก 

แนบท�ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การป�องกันการรบกวนการใช�คลื่น
ความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับการจัดสรร
คลื่นความถ่ี ให�ตรวจสอบผลการประเมินรายงานการแพร:แปลกปลอมและ
กําหนดการยื่นรายงานการแพร:แปลกปลอมครั้งถัดไปได�จากเว็บไซต!สํานักงาน 
กสทช. พร�อมท้ังปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลายื่นรายงานดังกล:าวโดยเคร:งครัด 
หากฝkาฝ�นหรือไม:ปฏิบัติตาม กสทช. อาจใช�มาตรการบังคับทางปกครองตามท่ี
กฎหมายกําหนดต:อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙  เรื่อง  สรุปผลการยื่นรายงานการแพร:แปลกปลอมของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ี  

 
 
 
 



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐: การพิจารณาการขอยกเว-นการนําส�งเงินรายป=เข-ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ  
กรณีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ� : ชส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! โดยอนุมัติให�ยกเว�นการนําส:งเงินรายปIเข�ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ให�แก:มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ:านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การพิจารณาการขอยกเว�นการนําส:งเงินรายปIเข�ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ กรณีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ:านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ!    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑: ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand เม่ือวันท่ี ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และ
การตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News เม่ือวันท่ี ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง 
VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ให�ใช�อํานาจตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ

อนุญาตให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให�มีคําสั่งแจ�ง
บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด เพ่ือแก�ไขปรับปรุง โดยระงับการออกอากาศรายการ 
Tonight Thailand  เปPนระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต:วันท่ีได�รับแจ�ง เนื่องจาก
มีลักษณะเปPนการต�องห�ามมิให�ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 
ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เรื่อง การให�ความร:วมมือต:อการปฏิบัติงานของ 
คสช. และการเผยแพร:ข�อมูลข:าวสารต:อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. 
ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ 
คสช. ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ อีกท้ังเปPนการขัดต:อข�อกําหนดในบันทึกตกลงลงวันท่ี 
๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว:างสํานักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด 
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ช:องรายการ Voice TV  

๒. เห็นชอบให�ยุติเรื่องกรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand เม่ือวันท่ี 
๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ เนื่องจากไม:เข�าข:ายเปPนเนื้อหาท่ีไม:เหมาะสมหรือขัด
ต:อกฎหมายแต:อย:างใด   



๒๒ 

 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด เพ่ือขอ
ความร:วมมือให�ระมัดระวังการออกอากาศเนื้อหารายการ ท่ีมีประเด็นสุ:มเสี่ยง
ตามท่ีนําเสนอเนื้อหารายการ Tonight Thailand เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๐ และรายการ Wake Up News เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๑.๒๑  เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ  Tonight Thailand 
เม่ือวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑  และวันท่ี ๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ และการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News เม่ือวันท่ี 
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง VOICE TV 
(ช:อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม               
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒: ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศละครเรื่อง “ล�า” ทางช�อง
รายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง One อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : 
ผส. 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! กรณีร�องเรียนขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ
ละครเรื่อง “ล:า” ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง One 
อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม โดยเห็นชอบให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด เปลี่ยน
การจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาละครเรื่อง “ล:า” ท่ีออกอากาศทางช:อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง One จากระดับ น ๑๓ 
(รายการท่ีเหมาะสมกับผู�ชมท่ีมีอายุ ๑๓ ปIข้ึนไป ผู�ชมท่ีมีอายุน�อยกว:า ๑๓ ปI ควร
ได�รับคําแนะนํา) ให�อยู:ในระดับ ฉ (เฉพาะผู�ใหญ:) เนื่องจากเปPนเนื้อหาท่ีอาจมี
ภาพ เสียง และเนื้อหาไม:เหมาะสมด�านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช�
ภาษา เด็กและเยาวชนไม:ควรรับชม ท้ังนี้ เพ่ือให�เปPนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการโทรทัศน! กําหนด ท้ังนี้ หากสถานีฯ จะนํามาออกอากาศซํ้า
ในภายหลัง จะต�องพิจารณาจัดเวลาในการออกอากาศรายการให�เหมาะสมกับ
กลุ:มผู�ชมด�วย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศละคร
เรื่อง “ล:า” ทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง One 
อาจมีเนื้อหาไม:เหมาะสม    

 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓:ข-อร-องเรียนการตรวจสอบพบการออกอากาศเนื้อหารายการของช�องรายการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�อง Unity TV ไม�เปHนไป
ตามผังรายการ : ผส. 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.          
ด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดย
เห็นชอบให�ดําเนินการปรับทางปกครองบริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด 
ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:อง Unity TV จํานวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๙(๓) ประกอบมาตรา ๕๗(๒) แห:งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจาก
ปรากฏข�อเท็จจริงว:า การออกอากาศรายการธาตุพุทธคุณ รายการเปGดใจธาตุ
พุทธคุณ และรายการฮวงจุ�ยเฮฮา ทางช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ช:องรายการ Unity TV เม่ือวันท่ี ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
และวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เปPนการออกอากาศท่ีไม:เปPนไปตามผังรายการ       
ซ่ึงเปPนการกระทําท่ีขัดต:อมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห:งพระราชบัญญัติดังกล:าวข�างต�น 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนการตรวจสอบพบการออกอากาศเนื้อหารายการของ
ช:องรายการโทรทัศน!ท่ีไม:ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช:อง Unity TV    
ไม:เปPนไปตามผังรายการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔:ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย 

Tonight” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ดําเนินการปรับทางปกครองบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด        

ผู� รั บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิ ตอล               
ช:องสถานีโทรทัศน!สปริงนิวส! (ช:อง๑๙) จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตาม
มาตรา ๕๙(๓) ประกอบมาตรา ๕๗(๒) แห:งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น 
จํากัด  ผู�รับอนุญาตใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:องสถานีโทรทัศน!สปริงนิวส! (ช:อง๑๙) ให�ใช�
ความระมัดระวังในการออกอากาศเนื้อหาท่ีอยู:ระหว:างการดําเนินคดีของ
เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือไม:ให�สังคมตัดสินฝkายใดฝkายหนึ่งไปก:อน  



๒๔ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“เจาะลึกท่ัวไทย Tonight” เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหา  
ไม:เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕: ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ 

“ล�าผู-” ออกอากาศทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง 
Bright TV (ช�อง ๒๐) ไม�สอดคล-องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข-อง : ผส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
บริษัท ไบร!ท ทีวี จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง Bright TV (ช:อง ๒๐) ปรับเปลี่ยนการ
จัดระดับความเหมาะสมของรายการ “ล:าผู�” จากระดับ ท (รายการท่ีเหมาะ
สําหรับผู�ชมทุกวัย) เปPนระดับ น ๑๘ (รายการท่ีเหมาะสมกับผู�ชมท่ีมีอายุ ๑๘ ปI
ข้ึนไป ผู�ชมท่ีมีอายุน�อยกว:า ๑๘ ปIควรได�รับคําแนะนํา) เพ่ือให�เปPนไปตาม
ภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับ
การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และ
ประกาศ สํานักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการโทรทัศน!ตามประกาศดังกล:าว 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการจัดระดับความเหมาะสมของ
รายการ “ล:าผู�” ออกอากาศทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช:อง Bright TV (ช:อง ๒๐) ไม:สอดคล�องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖:ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาละคร
ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง GMM 25 เนื่องจาก
มีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ผู�รับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี

และประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง GMM25  (ช:อง ๒๕) 
ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่องหลงไฟ จากระดับ ท 
(รายการท่ีเหมาะสําหรับผู�ชมทุกวัย) เปPนระดับ น ๑๓ (รายการท่ีเหมาะสมกับ
ผู�ชมท่ีมีอายุ ๑๓ ปIข้ึนไป ผู�ชมท่ีมีอายุน�อยกว:า ๑๓ ปIควรได�รับคําแนะนํา) 



๒๕ 

 

รวมท้ังให�แสดงข�อความเตือนออกอากาศรายการ เพ่ือให�ผู�ปกครองให�
คําแนะนําต:อบุตรหลานของตนและให�ใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอ
เนื้อหาละครท่ีเหมาะสมต:อช:วงเวลาเด็กและเยาวชนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนกรณี ละครเรื่อง 
Club Friday Celeb’s Stories ตอนความสุข โดยท่ีสํานักงาน กสทช. ได�
ดําเนินการลงโทษปรับทางปกครองไปแล�ว 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหาละครทางช:องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช:อง GMM 
25 เนื่องจากมีเนื้อหาไม:เหมาะสม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗:การอนุญาตให-ใช-คล่ืนความถ่ีเพ่ือให-บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล บริการ

สาธารณะ ประเภทท่ีหนึ่ง กรณี องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะ
แห�งประเทศไทย : จส. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให�
องค!การกระจายเสียงและแพร:ภาพสาธารณะแห:งประเทศไทย ซ่ึงได�รับอนุมัติให�
ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทท่ีหนึ่ง หมายเลขลําดับการให�บริการ
หมายเลขสาม (๓) ดําเนินการออกอากาศ ช:องรายการสถานีโทรทัศน!ไทยพีบีเอส 
แบบความคมชัดสูง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ใน
ระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทท่ีหนึ่ง กรณีองค!การกระจายเสียงและ
แพร:ภาพสาธารณะแห:งประเทศไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.     

ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑:   บริษัท เรียล มูฟ จํากัดขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี

เพ่ิมเติม : จท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการโทรคมนาคม  โดยอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี



๒๖ 

 

เพ่ิมเติม จํานวน ๓,๐๐๐,๖๔๔ เลขหมาย ให�แก: บริษัท เรียล มูฟ จํากัด  ท้ังนี้ ให�
บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยครบถ�วนต:อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑  เรื่อง  บริษัท เรียล มูฟ จํากัด ขอรับจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ :  การขอความเห็นชอบร�างสัญญาบริการข-ามแดนระหว�างประเทศ (International 

Roaming Agreement) ของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด : มท.
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบร:างสัญญาบริการข�ามแดนระหว:างประเทศ (International Roaming 

Agreement) ของบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กับคู:สัญญา      
ผู�ประกอบกิจการโทรคมนาคมต:างประเทศ จํานวน  ๑๕ ราย ตามมาตรา ๕๔ 
แห:งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
ข�อ ๗ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบสัญญาอันเก่ียวเนื่องกับ
การประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาลต:างประเทศ องค!การระหว:าง
ประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู:ในต:างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค 
จํากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณาและให�บริษัทฯ จัดส:งสําเนาสัญญาท่ีทํากับ
ต:างประเทศ ให�แก:สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต:วันทําสัญญาหรือ
ความตกลงดังกล:าว ตามข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่อง การขอความเห็นชอบ
สัญญาอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีทํากับรัฐบาล
ต:างประเทศ องค!การระหว:างประเทศ หรือบุคคลท่ีอยู:ในต:างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒  เรื่อง  การขอความเห็นชอบร:างสัญญาบริการข�ามแดนระหว:างประเทศ 
(International Roaming Agreement) ของบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด   

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๖ ให�แก: สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
โดยให�ยกเว�นค:าธรรมเนียมการพิจารณาคําขอและค:าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม



๒๗ 

 

แบบสั้น ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ�วนต:อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๕ ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : จท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�รับคืน         
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๕ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ โดยให�มีผลต้ังแต:วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ให�
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยื่นชําระค:าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!
แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๕ ตามข�อ ๗๕ และ ข�อ ๗๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให�ครบถ�วนต:อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔  เรื่อง  การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๕ 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  : การแจ-งเปล่ียนแปลงสัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างการไฟฟyาฝ{ายผลิต

แห�งประเทศไทย  และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน ไฮเวย� จํากัด ในเส-นทาง 
สฟ.แจ-งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ�๑ : ชท.  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม ระหว:างการไฟฟ�าฝkายผลิต          
แห:งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด ในเส�นทาง สฟ.
แจ�งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ:๑  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕  เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม 
ระหว:างการไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น 
ไฮเวย! จํากัด ในเส�นทาง สฟ.แจ�งวัฒนะ-สฟ.หาดใหญ:๑ 

   



๒๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖  : การแจ-งเปล่ียนแปลงสัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-
สฟ.แม�สอด ระหว�างการไฟฟyาฝ{ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที  
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) : ชท.  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-สฟ.
แม:สอด ระหว:างการไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท เอแอลที เทเลคอม 
จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม 
เส�นทาง สฟ.พิษณุโลก๒-สฟ.แม:สอด ระหว:างการไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย 
และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหว�าง 

บริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
: ชท.   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบบันทึก
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหว:าง บริษัท      
โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗  เรื่อง  บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒ ระหว:าง บริษัท โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘:  บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ ระหว�าง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) : ชท.   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบบันทึก
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๓ ระหว:าง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)  

 



๒๙ 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๘  เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๓ ระหว:าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหว�าง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด : ชท.  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบบันทึก
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๑ ระหว:าง บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙   เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว:าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด        

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐:บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคมครั้งท่ี ๒ ระหว�าง 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท. 
   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบบันทึก
แก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๒ ระหว:าง บริษัท        
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต:อโครงข:ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๒ ระหว:าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท โอทาโร 
เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑: ต�ออายุสัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.สุราษฎร�ธาน-ีสฟ. บ-านดอน 

ระหว�าง การไฟฟyาฝ{ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
(มหาชน) : ชท.  

   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการ       
ต:ออายุสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.สุราษฎร!ธานี-สฟ.บ�านดอน 
ระหว:าง การไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน)  



๓๐ 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ต:ออายุสัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.สุราษฎร!ธานี-
สฟ.บ�านดอน ระหว:าง การไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒.๑๒: สัญญาการใช-โครงข�ายโทรคมนาคม เส-นทาง สฟ.แจ-งวัฒนะ - สฟ.เชียงใหม�๒ 

ระหว�างการไฟฟyาฝ{ายผลิตแห�งประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร�เมช่ัน 
ไฮเวย� จํากัด : ชท.  

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญา
การใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.แจ�งวัฒนะ - สฟ.เชียงใหม:๒ ระหว:าง        
การไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด  

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข:ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ.แจ�งวัฒนะ - 
สฟ.เชียงใหม:๒ ระหว:างการไฟฟ�าฝkายผลิตแห:งประเทศไทย และ บริษัท ยูไนเต็ด    
อินฟอร!เมชั่น ไฮเวย! จํากัด 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษัท โครงข�ายระหว�างประเทศและศูนย�ข-อมูลอินเทอร�เน็ต จํากัด ขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  : ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม แก:บริษัท โครงข:ายระหว:างประเทศ
และศูนย!ข�อมูลอินเทอร!เน็ต จํากัด  โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปI นับแต:วันท่ี 
กสทช.มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขเช:นเดียวกับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตแล�ว  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓  เรื่อง บริษัท โครงข:ายระหว:างประเทศและศูนย!ข�อมูลอินเทอร!เน็ต จํากัด 
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : บริษัท บีบี คอนเนค็ จํากัด ขอเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงพิกัดภูมิศาสตร�ของสถานท่ีจัด

วางอุปกรณ�โทรคมนาคม และปรับปรุงการเช่ือมต�อโครงข�ายเพ่ือให-บริการวงจรเช�า
ส�วนบุคคลระหว�างประเทศ (IPLC) และบริการวงจรเช�าเสมือนส�วนบุคคลระหว�าง
ประเทศ (International IP-VPN) : ปท.๑ 

 



๓๑ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด เพ่ิมเติมจุดเชื่อมต:อ
ออกต:างประเทศ จํานวน ๑ จุด และปรับเปลี่ยนพิกัดภูมิศาสตร!ของสถานท่ีจัดวาง
อุปกรณ!โทรคมนาคม จํานวน ๗ จุด เพ่ือให�บริการวงจรเช:าส:วนบุคคลระหว:างประเทศ  
(International Private Leased Circuit : IPLC) และบริการวงจรเช:าเสมือนส:วนบุคคล
ระหว:างประเทศ (International Internet Protocol Virtual Private Network : 
International IP-VPN) ของภาคผนวก ค ภายใต�เง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๔/๐๐๔ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขท่ี ๓ก/๕๔/๐๐๔ ของบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด ให�สอดคล�องกับมติท่ีประชุม
ดังกล:าว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๔  เรื่อง บริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด ขอเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงพิกัด
ภูมิศาสตร!ของสถานท่ีจัดวางอุปกรณ!โทรคมนาคม และปรับปรุงการเชื่อมต:อโครงข:าย
เพ่ือให�บริการวงจรเช:าส:วนบุคคลระหว:างประเทศ (IPLC) และบริการวงจรเช:าเสมือน
ส:วนบุคคลระหว:างประเทศ (International IP-VPN)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕:  การไฟฟyาส�วนภูมิภาคขออนุญาตใช-คล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองทดสอบเปHนการ

ช่ัวคราว : คท. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  
๑. อนุมัติให�การไฟฟ�าส:วนภูมิภาค (กฟภ.) ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองทดสอบเปPน

การชั่วคราว จํานวน ๕  คู:ความถ่ี  ได�แก:  ๔๔๒.๕๑๒๕ /๔๔๗.๕๑๒๕   
๔๔๒.๕๒๕๐/๔๔๗.๕๒๕๐  ๔๔๒.๕๓๗๕/๔๔๗.๕๓๗๕  ๔๔๒.๕๕๐๐/
๔๔๗.๕๕๐๐ และ  ๔๔๒.๕๖๒๕/๔๔๗.๕๖๒๕ MHz  เพ่ือการทดลองทดสอบใน
กิจการวิทยุคมนาคม โครงการทดลอง/ทดสอบการใช�งานระบบสื่อสารเพ่ือรองรับ
ระบบโครงข:ายไฟฟ�าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  อนุมัติให�บริษัท อินเตอร!ลิงค! เทเลคอม จํากัด (มหาชน) นําเครื่องวิทยุคมนาคม และ
อุปกรณ!ท่ี กฟภ. ได�รับอนุมัติให�นําเข�ามา เพ่ือใช�ในการทดลอง/ทดสอบ โดยไม:ใช�
คลื่นความถ่ีไปใช�ในโครงการทดลอง/ทดสอบ ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ได�ไม:เกิน ๑๘๐ วัน นับแต:วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งมติ กสทช. ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ       
นําเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ!ดังกล:าว ออกนอกราชอาณาจักรภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันสิ้นสุดการทดลอง/ทดสอบ 

 



๓๒ 

 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๕  เรื่อง การไฟฟ�าส:วนภูมิภาคขออนุญาตใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลอง
ทดสอบเปPนการชัว่คราว 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตว:าการไฟฟ�าส:วน
ภูมิภาค มีหนังสือต้ังแต:วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง Smart Grid ซึ่งเปPน
กิจการโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน!ของประชาชน น:าจะเปPนความเร:งด:วนท่ี
จะต�องดําเนินการเพ่ือสามารถให�บริการประชาชนได� ขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�
กวดขันอย:าให�เกิดความล:าช�า ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว:าสํานักงาน กสทช.     
จะขอรับไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :    เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยงานสารบรรณ พ.ศ. .... : นย. 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณาทบทวน 

ปรับปรุงร:างระเบียบ กสทช. ว:าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. .... และนําเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน 
กสทช. พิจารณาก:อนเสนอ กสทช. ชุดใหม:พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑  เรื่อง  ร:างระเบียบ กสทช. ว:าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ....    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด-วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และ ใบอนุญาต 

พ.ศ. .... : นย.  

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี๕.๓.๒  เรื่อง  ร:างระเบียบ กสทช. ว:าด�วย
แนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และใบอนุญาต พ.ศ. ....  ออกไป 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร:างระเบียบ
ดังกล:าวเสนอ กสทช. ชุดใหม:พิจารณาต:อไป 

๒. เห็นชอบกําหนดแนวทางการเสนอร:างระเบียบต:างๆ ท่ีสํานักงาน กสทช. ได�จัดทําข้ึน 
โดยให�สํานักงาน กสทช. นําร:างระเบียบดังกล:าวเสนอ กสทช. ชุดใหม:
พิจารณาต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒  เรื่อง  ร:างระเบียบ กสทช. ว:าด�วยแนวทางการจัดทําระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง และใบอนุญาต พ.ศ. ....    

 
 



๓๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด-วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... : ภบ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบร:างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ
กิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ว:าด�วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. ....
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําระเบียบดังกล:าวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก:อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต:อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓  เรื่อง  ร:างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห:งชาติ ว:าด�วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... 

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :    เรื่องค-างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร�างโครงสร-างสํานักงาน กสทช. : บย.  

  
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. นําร:างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. ไปชี้แจง

รายละเอียดเพ่ิมเติมให�ประธาน กสทช. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม พิจารณาก:อนนําเสนอท่ีประชุม กสทช. 
พิจารณาต:อไป 

 
 หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร:างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖    : เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ :  คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๕๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี 

๔๕๒/๒๕๖๑ (ระหว�างบริษัท ไทยทีวี จํากัด (ผู-ฟyองคดี) กับ กสทช. ผู-ถูกฟyอง
คดีท่ี ๑ และสํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟyองคดีท่ี ๒) : มส. 
   

มติท่ีประชุม ๑. รับทราบคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๕๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดง      
ท่ี ๔๕๒/๒๕๖๑ (ระหว:างบริษัท ไทยทีวี จํากัด (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช.           
(ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. มอบหมายให� กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ เปPนผู�แถลงข:าว เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
ข�อเท็จจริง รวมท้ังแนวทางการดําเนินคดีในเรื่องดังกล:าว 

 



๓๔ 

 

 ๓. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดี โดยให�อุทธรณ!คัดค�าน      
คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ตามข�อ ๑. ท้ังนี้ โดยมอบอํานาจให�พนักงาน
อัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปPนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช.

วาระท่ี ๖.๑ เรื่อง คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๕๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดง
ท่ี ๔๕๒/๒๕๖๑ (ระหว:างบริษัท ไทยทีวี จํากัด (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช. ผู�ถูกฟ�อง
คดีท่ี ๑ และสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) 

  
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑     

ให�ท่ีประชุมทราบ พร�อมกล:าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล:าวปGดประชุม 
 
 
 

  
 


