
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ 

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
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๖.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๙. นางสาวนภาภรณ์  ล้ออัศจรรย์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 
๑.   นายฉันทพัทธ์ ข าโคกกรวด ผู้อ านวยการส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒. นายนิพนธ์ จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในต าแหน่งผู้จัดการส านักงานกองทุนวิจัย 
  และพัฒนา  
๓. นางสาวนิศารัตน์  สมัครนิล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา    
๔. นางพันทิภา  สุทธินนท์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๕.  นายพิชญะ  ตื้อค า นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖. นางสาวปรีชญา  เสวตสมบูรณ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น 
  ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นายเสวก  ศรีสุชาติ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริง่ จ ากัด (มหาชน) 
๘. นางอรพรรณ  โมคกุล บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริง่ จ ากัด (มหาชน) 
๙.  นางชุติมา  อยู่สาธร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียริง่ จ ากัด (มหาชน) 
  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีการท าบุญเพ่ือ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 
(วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. 
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๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารส านักงาน กสทช. 
เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
ณ พระลานพระราชวังดุสิต   

๓. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย เลขาธิการ กสทช.
ผู้บริหารส านักงาน กสทช. ได้ไปร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ   
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
(วันปิยมหาราช)  ณ พระลานพระราชวังดุสิต จากนั้น ประธาน กสทช. เป็นประธาน
ในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ส านักงาน กสทช. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช.ทุกท่าน และ
เลขาธิการ กสทช. ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

๔. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส านักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz  ณ ส านักงาน กสทช. ซึ่งบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและได้คลื่นความถี่ ๑ ชุด คลื่นความถ่ี
ขนาด ๒x๕ MHz อายุใบอนุญาต ๑๕ ปี ในราคา ๓๘,๐๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท    
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗ % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๗๒๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
การประชุม กสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบผลการประมูล
และประกาศผลการประมูล ซึ่งบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (DTN) เป็นผู้ชนะ
การประมูลคลื่น ๙๐๐ MHz ขอขอบคุณกรรมการ กสทช.ทุกท่าน และเลขาธิการ 
กสทช. ทีร่่วมประชุม กสทช. เพ่ือรับทราบและประกาศผลการประมูลฯ ในวันดังกล่าว 

๕. เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 
NBTC KM DAY ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและ
แบ่งปันความรู้ขององค์กรในด้านต่างๆ ไปให้ทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการต่อยอด
องคค์วามรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้บังเกิดประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การเสวนาวิชาการ  นิทรรศการ KM  การประกวดการน าเสนอองค์ความรู้
ของส านักต่างๆ โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เลขาธิการ กสทช. 
ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเกี่ยวกับ Smart Organization และ
นโยบายของประเทศในการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ภายในงานด้วย 

๖. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส านักงาน กสทช. จะน าผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดไม่ติดภารกิจขอเชิญไปร่วมพิธี
ถวายพระกฐินพระราชทานฯ ในวันดังกล่าว  

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
 



 ๔ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒     :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑   

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม  

๒๕๖๑ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในมติใน
วาระที่ ๕.๒.๓๒ เรื่อง โครงการจัดการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  ตามที่
เลขาธิการ กสทช. ขอแก้ไข ดังนี้ 
“มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ น าเรื่อง
ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ กสทช. จะได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๔ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑  
  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๔ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓ : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑   
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอาทิตยท์ี่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๐ 

ตุลาคม  ๒๕๖๑  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
 
 



 ๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบตามเอกสาร จ านวน  
๒๒ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑ : คท. ทท. มท. ดท. 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือน
เมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ : ชท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๓๓๕/๒๕๕๗ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๖๗/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) 
กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขด าที่ ๓๓๕/๒๕๕๗ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๖๗/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) 
กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี)  ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดี
ดังกล่าว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการ
ควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กับ บริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต จ ากัด : วท.   
   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(TICC) กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากัด (บริษัท TI) โดยบริษัท รีแฮบบิลิเทชั่น 
แอนด์ ลีกัลป์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด (ที่ปรึกษาฯ) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส าหรับ
ปี ๒๕๕๘ : ลย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส านักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส าหรับปี 
๒๕๕๘ ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี  ( ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๑) รบัทราบแล้ว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ : ปท.๒ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่าย
เป็นของตนเอง ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑ ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
: คส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



 ๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๔ สถานี : ปส.๑ 

 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นแห่งความสุข โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทย-ปากิสตาน  

มีเดีย  
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความเป็นไทย โดย บริษัท สมบัติพลาซ่า จ ากัด   
 ๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง ห้าห้าเรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้าห้าเรดิโอ  
 ๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเพ่ือการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดล าปาง 

ST Radio โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที.เรดิโอล าปาง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (จ านวน         
๒ สถานี) : ปส. ๑ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมี

มติให้เปลี่ยนแปลงการใช้คลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ จ านวน  ๒ สถานี 
ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงสมาย สมุย เรดิโอ รหัสสถานี  ๐๙๕๒๐๑๘๘  และ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ZFM SAMUI RADIO รหัสสถานี  ๐๙๕๒๐๑๘๖ ทั้งนี้ 
ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์และแจ้งให้สถานีทราบเป็นหนังสือต่อไป ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ : ปส. ๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙  ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ของผู้
ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติ
ว่ามีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๑๔๘ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๑๑๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๒๐ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน       จ านวน ๑๓ สถานี 



 ๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์ค
กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ SUN : ปส.๒ 
 

มติที่ประชุม รับทราบการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย 
เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ SUN ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : กรมประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : จส.  
  

มติที่ประชุม รับทราบการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ของกรมประชาสัมพันธ์ (โครงข่ายที่ ๑)  แบบความคมชัดสูง ให้กับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแจ้งข้อมูลการ

ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : จส. 
 

มติที่ประชุม               รับทราบข้อมูลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การจัดท าความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ภาคพื้นดินแปซิฟิก (CPTPP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กสทช. : ตย.  
 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับ
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนดินแปซิฟิก (CPTPP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของ กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕  : รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน  

กันยายน ๒๕๖๑ : รท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๑  ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู้ร้องเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันที่  
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ : ปส. ๑ 

  
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙  ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของผู้ยื่นต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๑๐๐ สถานี ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๗๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๒๓ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน ๗ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด 

ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) : ปส.๒ 
  
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 

จ ากัด ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN TV HD) จากเดิม นายโชคชัย  
ปัญจรุ่งโรจน์ เปลี่ยนเป็น นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 

ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ : ปส.๒ 
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น 

จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์  จากเดิม นายชยธร ธนวรเจต เปลี่ยนเป็น 
นายเอกชัย  ชัยเชิดชูกิจ ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  : สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๑ : กส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาด าเนินการเรื่องร้องเรียนให้เสร็จโดยเร็ว  ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ   



 ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๙๘๑/๒๕๕๘ (คดี
หมายเลขแดงที่ ๑๘๕๐/๒๕๖๑) ระหว่างบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด             
ผู้ฟ้องคดีที ่๑ และ บริษัท บอยไทย จ ากัด  ผู้ฟ้องคดีที่ ๒  กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มส.  

  
มติที่ประชุม รับทราบผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๙๘๑/๒๕๕๘ 

(คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๐/๒๕๖๑) ระหว่างบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด       
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และ บริษัท บอยไทย จ ากัด  ผู้ฟ้องคดีที่ ๒  กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยศาลปกครองกลางมีค าพิพากษายกฟ้องคดี
ดังกล่าว  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๐๓๗/๒๕๕๗ (คดี

หมายเลขแดงที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑) ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดี  กับ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มส.   

 
มติที่ประชุม รับทราบผลค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๐๓๗/๒๕๕๗ 

(คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๑) ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ฟ้องคดี  กับ 
กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคดี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยศาลปกครองกลางมี          
ค าพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : ค าสั่งจ าหน่ายคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ ๓๒๔/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขแดงที ่

๑๕๐/๒๕๖๑)  ระหว่าง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ประสพ 2013 มีเดีย (ผู้ฟ้องคดี) กับ 
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ) และ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งศาลปกครองนครราชสีมาให้จ าหน่ายคดีปกครอง คดีหมายเลขด าที่ 
๓๒๔/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๐/๒๕๖๑) ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสพ 
2013 มีเดีย (ผู้ฟ้องคดี) กบั ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดทีี่ ๒) ออกจากสารบบความ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๓ สถานี) : ปส. ๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 



 ๑๑ 
 

 ๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถาน ี

 ๒. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑ สถานี 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี  ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๓ สถานี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๔ สถานี) : ปส. ๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๓ สถานี)  
๒. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อให้เหมาะสมกับ
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑ สถานี 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๑๔ สถานี)              

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 999 โปรโมชั่น : ปส. ๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 999 โปรโมชั่น  ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยให้มี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากแบบค าขอและ
เอกสารประกอบค าขอ ข้อก าหนด คุณสมบัติ ลักษณะการทดลองประกอบ
กิจการ และการด าเนินการยื่นค าขอถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ ๙ ภาคผนวก ค 
และภาคผนวก ญ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 



 ๑๒ 
 

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ และประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ๒. ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 999 โปรโมชั่น แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภท และ
ข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ ได้รับอนุมัติ ให้
เปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ และ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ของผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและมีหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ทราบต่อไป   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 999 โปรโมชั่น  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔  : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานี แฮปปี้เรดิโอ ล าพูน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๓๖ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส.๑ 

 
ส านักงาน กสทช. ได้เสนอเรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานีแฮปปี้ เรดิโอ ล าพูน รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๓๓๖ ภายหลังอายุ ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่ ง ในเรื่องนี้  ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานีแฮปปี้เรดิโอ ล าพูน รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๓๖ ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติ
การออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานีแฮปปี้เรดิโอ ล าพูน รหัส

สถานี ๑๒๕๒๐๓๓๖ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยก าหนดให้
มีระยะเวลาการทดลอง ๖ เดือน  นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากพบ
ประวัติการออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต 



 ๑๓ 
 

 ๒. มีค าสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานีแฮปปี้เรดิโอ ล าพูน รหัส
สถานี ๑๒๕๒๐๓๓๖ ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใน ๖๐ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากส านักงาน กสทช.  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พร้อมแจ้งเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให้แก่         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย  เพ่ือให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเคเรดิโอมีเดีย สถานีแฮปปี้เรดิโอ ล าพูน รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๓๓๖ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการของกลุ่มคนคลื่นเสียง

ธรรมวัดจันทึก สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมะเรดิโอคลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก 
(รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๓๑) : ปส.๑  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยกค าร้องขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของกลุ่มคน        
คลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมะเรดิโอคลื่นเสียงธรรม       
วัดจันทึก (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๓๑) เนื่องจากเหตุผลที่กล่าวอ้างถึงความ
จ าเป็นต้องยื่นค าร้องขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการฯ ล่าช้า ไม่อาจรับฟังได้ 
กรณีเป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการภายหลังใบอนุญาต
สิ้นสุดลงเกินกว่าหกเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ให้
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้กลุ่มคนคลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก          
เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๕  เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
ของกลุ่มคนคลื่นเสียงธรรมวัดจันทึก สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมะเรดิโอคลื่น
เสียงธรรมวัดจันทึก (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๓๑) 

 
 
 
 



 ๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๔ สถานี : ปส.๑  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกรณีที่

สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลง โดยผลของ
กฎหมายตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๒ สถานี 
ได้แก่ สถานีกระบี่ เรดิโอ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูฟ้ามีเดีย และ สถานี HIT 
FM ของบริษัท สบายดี สุราษฎร์ธานี จ ากัด  

 ๒. เห็นชอบให้เพิกถอนการในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง ตามข้อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ สถานีวัดปราสาทสิทธิ์ หลัก ๕ ของวัดปราสาทสิทธิ์ 
และ สถานีเรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง จังหวัดพิษณุโลก ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม 
เน็ทเวิร์ค (พิษณุโลก) 

 ๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ ท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม จ านวน ๔ 
สถานี ตามข้อ ๑ – ๒ และเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งใช้
ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓ สถานี ได้แก่ 
สถานี HIT FM ของบริษัท สบายดี สุราษฎร์ธานี จ ากัด สถานีวัดปราสาทสิทธิ์ 
หลัก ๕ ของวัดปราสาทสิทธิ์ และ สถานีเรดิโอ โอเค ลูกทุ่ง จังหวัดพิษณุโลก 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (พิษณุโลก) นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการ
ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะ
ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

 ๔. ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการของบุคคลผู้มีสิทธิ ตามข้อ ๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี  
ตามข้อ ๑ – ๒ สิ้นสุดลงทันที นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลอง
ประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  

 ๕. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๔ สถานี ตามข้อ ๑ - ๒  
ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และท าลาย
หรือจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ
ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้



 ๑๕ 
 

เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หากฝ่าฝืน 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 ๖. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และ ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ และ ภาค ๓ - ๔ ด าเนินการ
ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการออกอากาศ การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน 
เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี ตามข้อ ๑ – ๒ หากพบ
การกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. 
ภาค ๑ และ ภาค ๓ - ๔ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพถ่าย
การรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้
ในการออกอากาศมายังส านักงาน กสทช. ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือทราบ  

 ๗. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้อง
ทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๖ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๔ สถานี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๘๖ kHz  ขอหยุด
ออกอากาศชั่วคราว : ปส.๑ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ 
๑๓๘๖ kHz หยุดออกอากาศชั่วคราว โดยมีระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๔ (๖) และข้อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗  เรื่อง  สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม 
ความถี่ ๑๓๘๖ kHz ขอหยุดออกอากาศชั่วคราว 

 
 
 
 
 



 ๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการไม่ได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน : ปส.๑ 

 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๗ ของประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๑๑ สถานี สิ้นสุดลงทันที นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากเพิกเฉย ละเลยการด าเนินการยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ และแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานเพ่ือต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นับแต่วันที่
รับแจ้งให้แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๗๑ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ ท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๕ สถานี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
สิ้นสุดลง พร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ 
ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๑ สถานี 
ตามข้อ ๑ ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
หากฝ่าฝืน ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการทราบต่อไป และให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถี่การรื้อถอนสายอากาศ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือ
การจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มี
สิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการกระท า
ความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ 
รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศ



 ๑๗ 
 

และการท าลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ
มายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและ
เครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง  พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการไม่ได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ และแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให้บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ออนซอนเอชดี
ทีวี : ปส.๒ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน 
จ ากัด  ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาต
พร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี ่แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้บริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จ ากัด ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๙  เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จ ากัด  
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี 

 
 



 ๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐: การอนุญาตให้บริษัท โอเอสพี ทีวี จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ย่ืนขอครั้งแรก ช่องรายการ O Shopping : 
ปส.๒ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท โอเอสพี ทีวี จ ากัด  
ช่องรายการ O Shopping โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการ
เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให้บริษัท โอเอสพี ทีวี จ ากัด  ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๑๐ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท โอเอสพี ทีวี  จ ากัด  
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  
ที่ยื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ O Shopping 

 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๑: การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
BT บันเทิงไทย : ปส.๒ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เอส อาร์ เค 
มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ BT บันเทิงไทย  โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปี  นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย 
จ ากัด (มหาชน)  ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 



 ๑๙ 
 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย 
จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก ช่องรายการ BT บันเทิงไทย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน)  ประกอบ

กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอ
ครั้งแรก จ านวน ๒ ช่องรายการ : ปส. ๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท  
เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๒ ช่องรายการ ได้แก่              
๑) ช่องรายการ STAR TV และ ๒) ช่องรายการ TCNN สถานีข่าวเพ่ือชุมชน 
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้บริษัท เอส อาร์ เค 
มัลติมเีดีย จ ากัด (มหาชน) ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด 
(มหาชน)  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ที่ยื่นขอครั้งแรก จ านวน ๒ ช่องรายการ   



 ๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓: การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท แทรเวล แชนแนล  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ แทรเวล แชนแนล ไทยแลนด์ (TRAVEL 
CHANNEL THAILAND) : ปส. ๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท แทรเวล แชนแนล  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ แทรเวล แชนแนล  ไทยแลนด์ (TRAVEL CHANNEL 
THAILAND)  ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0163-56 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑  เป็นต้นไป  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท แทรเวล แชนแนล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัดเพ่ือทราบผลการพิจารณา ตามข้อ ๑ และให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
แจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท 
แทรเวล แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ แทรเวล แชนแนล ไทยแลนด์ 
(TRAVEL CHANNEL THAILAND)     

 
 ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๔: บจ. รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี (ช่องรายการ รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี) และ บจ. เค.พี.พี. 

เอ็นเตอร์ไพรส์ กับพวก ร่วมกันประกอบกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต : คส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้ด าเนินคดีอาญากับ บริษัท รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี จ ากัด และ บริษัท เค.พี.พี. 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด รวมถึงกรรมการผู้จัดการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในความผิดฐาน 
ร่วมกันประกอบกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๖๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๒. ในกรณีของบริษัท เค.พี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ที่ยินยอมให้ช่องรายการรัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี ออกอากาศผ่านโครงข่าย
ของตนเอง ย่อมเป็นการให้บริการแก่ผู้ไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนตาม



 ๒๑ 
 

มาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๕๗ และ มาตรา ๖๐ แห่ง พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่โดยที่      
ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑          
ที่ประชุมมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์        
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของบริษัท เค.พี.พี        
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (เนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปี รอบบัญชี ๒๕๕๙) 
ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณากรณีดังกล่าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๑๔  เรื่อง บริษัท รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ         
รัสเชี่ยนภูเก็ต ทีวี) และ บริษัท เค.พี.พี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด กับพวก ร่วมกัน
ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๕ : บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ People TV โฆษณาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ  โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง 
บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ People TV ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร จาเป่า หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง  โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท พีแอนด์พี 
ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ People TV ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับ
ทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
 
 



 ๒๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง  บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 
People TV โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๖: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค เรดิโอแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านใหม่สวรรค

นิเวศ คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค เรดิโอแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านใหม่สวรรคนิเวศ 
คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พรหม เรด วัน (PROHM RED ONE) 
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๐๘๗ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง  โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค เรดิโอแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านใหม่สวรรคนิเวศ 
คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที เค เรดิโอแพร่ สถานีวิทยุกระจายเสียง
บ้านใหม่สวรรคนิเวศ คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ โฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร  ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
 



 ๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๗: บริษัท เฟริสท์มีเดียพลัส จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง คนเมืองเก่า คลื่น
ความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครองตักเตือน 
บริษัท เฟริสท์มีเดียพลัส จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง คนเมืองเก่า คลื่นความถี่ 
๘๗.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ   
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาน้ าเถาเอ็นอ่อน ตราหมอทวี เลขทะเบียนยา G ๔/๔๘  
ผลิตภัณฑ์ยาสตรีศรีประภา  ตราหมอทวี ชนิดน้ า เลขทะเบียนยา G ๕๘๔/๔๕ 
ผลิตภัณฑ์ยาน้ าสกัดเขากวางอ่อน ตราหมอทวี เลขทะเบียนยา  G ๔๕๗/๕๑ และ
ผลิตภัณฑ์ยาประดง ตราหมอทวี เลขทะเบียนยา G ๒๙๒/๔๕  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน
ใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง  โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท เฟริสท์มีเดียพลัส จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง คนเมืองเก่า คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง บริษัท เฟริสท์มีเดียพลัส จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง       
คนเมืองเก่า คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
 
 



 ๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘: บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Five Channel  โฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ  โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง 
บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Five Channel  ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา แม็กม่า พลัส)        
เลขสารบบอาหาร ๗๔-๑-๑๙๘๕๘-๑-๐๐๐๘  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง  โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) 
และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์        
พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Five Channel  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็น
จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง  บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด  ช่องรายการ Five Channel  
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรพล โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง โขดหินเรดิโอ 

คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดระยอง โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง               



 ๒๕ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรพล โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง โขดหินเรดิโอ คลื่นความถี่ 
๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดระยอง  ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์อายแคร์ ซอฟเจล หรือ ชื่อตามที่ค้นในระบบฐานข้อมูล          
ผู้ได้รับอนุญาต บีจีเอ็ม ชนิดแคปซูลนิ่ม (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)  เลขสารบบอาหาร 
๑๐-๓-๒๓๒๕๔-๑-๐๐๑๐ และ ๑๐-๓-๓๘๘๕๙-๑-๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ์ โกเรจิน 
หรือ โกเรจินส์-ดี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)  (ผลิตภัณฑ์ รอยัลเยลลี) ชื่อตามที่ค้น
ในระบบฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาต เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๖๐๔๕-๑-๐๐๓๘ 
และ ๑๐-๓-๑๑๕๕๒-๑-๐๐๐๑ และผลิตภัณฑ์ กาแฟเมาท์เท่นเบิร์ด หรือ กาแฟ
ส าเร็จรูปผสมชนิดผง ผสมเก๋ากี้ผง กระชายด าผง ตรา เมาท์เท่นเบิร์ด คอฟฟ่ี ชื่อ
ตามท่ีค้นในระบบฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาต เลขสารบบอาหาร ๘๖-๒-๐๑๘๔๗-
๒-๐๐๔๔  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการ
จูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง           
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ 
(๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรพล โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง          
โขดหินเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดระยอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรพล โปรโมชั่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง โขดหินเรดิโอ คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดระยอง 
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๐: กรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี
โกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ :  บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครองตักเตือน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอล
เน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดี้ พลัส (CORDY PLUS)           
เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง  โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) 
และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา       
ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก (สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) 
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 
 



 ๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๑: การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ 
สถานีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ) :  ปส.๑  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แก่ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ 
สถานีขึ้นไป จ านวน ๔๘ นิติบุคคล รวม ๑๘๘ สถานี โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต 
๑ ปีทุกสถานี ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ทดลองประกอบกิจการใด       
พ้นวิสัยจะยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าก่อนวันที่อายุใบอนุญาต
เดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ให้ด าเนินการยื่นขอต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการและช าระค่าด าเนินการของทุกสถานีเต็มจ านวน ตามภาคผนวก ข แนบท้าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก่อนวันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยสถานีที่ยื่นต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ออกอากาศต่อไปได้
จนกว่าคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งไม่อนุญาต   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๒๑ เรื่อง การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒: การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ  ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๘ สถานี) : ปส.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ ราย 

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ป ี
นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ ได้แก่ 
๑.๑ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคลื่นวัฒนธรรมอีสาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๑๙  
      ประเภทบริการธุรกิจ 
๑.๒ สถานีสหกรณ์การเกษตรนครไทย จ ากัด รหัสสถานี ๑๓๕๕๐๐๑๖ 
      ประเภทบริการธุรกิจ 
 



 ๒๘ 
 

๑.๓ สถานีฟาร์เมอร์ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๘๐๙ 
      ประเภทบริการธุรกิจ 
๑.๔ สถานีคนรักลูกทุ่ง รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๓๒๙ 
      ประเภทบริการธุรกิจ 
๑.๕ สถานีน้ าสวย รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๐๗ 
      ประเภทบริการธุรกิจ 

 ๑.๖ สถานีวิทยุสังฆทานธรรม คลื่นขาวของชาวพุทธ อ าเภอเมือง 
  จังหวัดนครพนม  รหัสสถานี  ๐๖๕๕๐๐๑๓ ประเภทบริการสาธารณะ 
๑.๗ สถานีคนคลองสาม  รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๐๑  ประเภทบริการสาธารณะ 

 ๑.๘ สถานีพระพุทธศาสนาและสังคม วัดพระพุทธบาทตากผ้า สาขาลี้ 
  รหัสสถานี ๑๒๕๔๐๐๕๔  ประเภทบริการสาธารณะ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พร้อมแจ้งเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให้แก่         
ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ ราย เพ่ือให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ  ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓: การอนุญาตให้บริษัท แอบโซลูท โปรฟิท จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์   
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ          
ท็อปไลน์ วาไรตี้ : ปส.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท แอบโซลูท โปรฟิท จ ากัด  
ช่องรายการ ท็อปไลน์ วาไรตี้ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการ
เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ือให้บริษัท แอบโซลูท โปรฟิท จ ากัด  ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน



 ๒๙ 
 

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓  เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท แอบโซลูท โปรฟิท จ ากัด  ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอ          
ครั้งแรก ช่องรายการท็อปไลน์ วาไรตี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔: การอนุญาตให้บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด  ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ สถานีข่าวเพื่อชาวบ้าน
ปากน้ าโพ : ปส.๒ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนและผู้ถือหุ้น

ของบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด  
๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด  ให้ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่          
โดยเคร่งครัด ในกรณีที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
และผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน 
นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ๓. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) 
จ ากัด ช่องรายการ สถานีข่าวเพ่ือชาวบ้านปากน้ าโพ โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให้บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) 
จ ากัด ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
 



 ๓๐ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด  ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
สถานีข่าวเพื่อชาวบ้านปากน้ าโพ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๕ : การยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ  ในห้วงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร : ปส.๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาต
ให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์           
พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีการเปลี่ยนแปลงผังรายการในห้วงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือออกอากาศรายการพิเศษกิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช             
บรมนาถบพิตร 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๕  เรื่อง  การยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ  ในห้วง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖: ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : ปส. ๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป  

 ๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้น า
ประกาศเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 

 



 ๓๑ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๖  เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. .... ภายหลังการ         
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗: การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของบริษัท 

ทะเล 99 จ ากัด : ปส.๓ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ

บริษัท ทะเล 99 จ ากัด จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นายชัยรัตน์  บุตรนาพา และ นายสุเทพ 
วงค์ปินค า 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทะเล 99 จ ากัด เนื่องจาก
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๒๗ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลของบริษัท ทะเล 99 จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘: กองทัพบก ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณและลดความสูงสายอากาศของสถานี

วิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M. คลื่นความถี่ ๑๓๕๐ KHz 
: ปส.๓  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M 

คลื่นความถี่ ๑๓๕๐ KHz  ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณและลดความสูงสายอากาศ 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
๑.๑ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M คลื่นความถี ่

๑๓๕๐ KHz  ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง จากกรมทหารราบที่ ๑ 
รักษาพระองค์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด 
๑๓.๗๗๔๒๐๘ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๑๓๑๒ องศาตะวันออกไป  
ณ ที่ตั้งใหม่กองพันทหารช่างที่ ๑ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์  ถนนลาดปลาเค้า 
แขวงอนุส าวรี ย์  เขตบาง เขน  กรุ ง เทพมหานคร  พิกัดละติจู ด 
๑๓.๘๔๙๙๒๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๙๙๕๒๗  องศาตะวันออก 



 ๓๒ 
 

๑.๒ ความถี่ออกอากาศ ๑๓๕๐ KHz  
๑.๓ ระบบการออกอากาศ เอ.เอ็ม. ทั้งนี้ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ให้

เป็นไปตามแผนจัดสรรความถ่ีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. แห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

๑.๔ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni-Directional) 
๑.๕ ก าลังส่งเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ kW 
๑.๖ ความสูงของสายอากาศ ๕๕ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน 
๑.๗ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าวก่อให้เกิดการ

รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียงตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่แจ้งจดทะเบียน
ต่อส านักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication Bureau : BR) สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication 
Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ 
A.M. คลื่นความถี่ ๑๓๕๐ KHz จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

๑.๘ กองทัพบกในนามสถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ 
ระบบ A.M. คลื่นความถี่ ๑๓๕๐ KHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ 
จะต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมเป็นหลักในการได้รับฟังข่าวสาร
ของสถานีดังกล่าว 

๑.๙ กองทัพบก ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลังรวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง กองทัพบก ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณและลดความสูง
สายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M. คลื่น
ความถี่ ๑๓๕๐ KHz   

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๙: ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในยุคหลอมรวม

เทคโนโลยี : วส.  ปส. ๒  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์

ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  



 ๓๓ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ซุปเปอร์  บรอดแบนด์         
เน็ทเวอร์ค จ ากัด และ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จ ากัด  
เพ่ือขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลการรับชมโทรทัศน์ผ่านแอปพลิเคชั่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยแยกรายละเอียดตามเพศและอายุ เป็นต้น  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๙  เรื่อง  ผลการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๐: กรณีการด าเนินการต่อ บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด กรณีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่ งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่  ตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ : ผส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
พิจารณาดังนี้ 

   ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีที่บริษัท พีซ         
เทเลวิชั่น จ ากัด เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 
๕๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกัน  

   ๒. มอบอ านาจให้เลขาธิการ กสทช. โดยสามารถมอบอ านาจช่วงให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในส านักท่ีรับผิดชอบด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ เพ่ือด าเนินคดีต่อ
พนักงานสอบสวน 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๓๐ เรื่อง กรณีการด าเนินการต่อ บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด กรณี
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑:ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “Wake Up News” 

เม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม  : ผส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “Wake Up 



 ๓๔ 
 

News” เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) เนื่องจากบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการตามกระบวนการทางกฎหมาย และน าเสนอแนวทางการปรับปรุง
เนื้อหารายการที่เหมาะสมแล้ว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“Wake Up News” เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๒: ข้อร้องเรียนกรณีข้อโต้แย้งของนายธนาพิพัฒน์  ชัยธนาธนธัต ต่อผลการ

พิจารณาของส านักงาน กสทช. ที่ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศ “รายการ
ต่างคนต่างคิด” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
Amarin TV HD (หมายเลขช่อง ๓๔) เม่ือวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
และ “รายการคุยข่าวเช้า” ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง ๘ (หมายเลขช่อง ๒๗) : ผส.     

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบไม่รับค าร้องของนายธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไว้พิจารณา เนื่องจากในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑    
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาข้อร้องเรียน ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นธรรมแล้ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๓๒ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีข้อโต้แย้งของนายธนาพิพัฒน์ ชัยธนาธนธัต 
ต่อผลการพิจารณาของส านักงาน กสทช. ที่ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศ 
“รายการต่างคนต่างคิด” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง Amarin TV HD (หมายเลขช่อง ๓๔) เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
และ “รายการคุยข่าวเช้า” ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง ๘ (หมายเลขช่อง ๒๗) 

 
 
 



 ๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๓: ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ลึกจากสนามข่าว” เม่ือวันที่ ๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ RROne FM Radio Report 
One คลื่นความถี่ FM ๑๐๑.๐๐ MHz (ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง 
วส. ๑๐๑ บก.ทท.) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งสถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ 
บก.ทท. ระบบ FM คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๐๐ MHz สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย  
ขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศให้มีความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี  ๕.๑.๓๓ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ลึกจากสนาม
ข่าว” เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ RROne 
FM Radio Report One คลื่นความถี่ FM ๑๐๑.๐๐ MHz (ออกอากาศผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียง วส. ๑๐๑ บก.ทท.) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การปรับปรุงแนวทางการท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานี

วิทยุคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแล
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ข้อ ๑๒.๕) : 
คท. ทท. รท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ข้อ ๑๒.๕)  

๒. เห็นชอบร่างแนวการท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ข้อ ๑๒.๕) 

 ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างแนวการท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ไปด าเนินการจัดท าประกาศส านักงาน กสทช. เพ่ือใช้เป็น
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการต่อไป 

 



 ๓๖ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการท าความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม (ข้อ ๑๒.๕) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : นางอภิญญา กังสกุล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบ

ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ
ไม่ได้รับความยินยอม : รท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการโดยไม่ได้รับ

ความยินยอมจากคู่สัญญา อนึ่ง กรณีเรื่องเครื่องโทรศัพท์ที่บริษัทฯ ตกลงจะ
คืนให้กับผู้ร้องเรียน ให้บริษัทฯ ด าเนินการตามที่ได้ตกลงไว้ 

๒. กรณีผู้ร้องเรียนต้องการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าเสียเวลา จ านวน 
๕,๐๐๐ บาท นั้น เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอ านาจพิจารณาของ กสทช. และ
ส านักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง นางอภิญญา กังสกุล ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และไม่ได้รับความยินยอม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : นายอรรถชัย เวพีวุฒิกร ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

กรณีประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ : รท.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ไม่มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนซิม

โดยก าหนดเงื่อนไขว่าต้องใช้บริการรายการส่งเสริมการขายใดตามที่บริษัทฯ 
ประสงค ์

๒. กรณีท่ีเลขหมายร้องเรียนได้ถูกจ าหน่ายไปแล้ว บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ต้องให้ผู้ร้องเรียนเลือกเลขหมายในกลุ่ม  “เบอร์เสริมชีวิต รุ่งเรือง มั่งคั่ง” 
และลงทะเบียนให้ตามรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ 



 ๓๗ 
 

๓. ให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จัดส่งเงื่อนไขการท าสัญญาให้ 
กสทช. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง นายอรรถชัย เวพีวุฒิกร  ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด กรณีประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : แนวทางปรับปรุงการก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่

ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม : มท. ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนด

ลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ระยะเวลาการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง แนวทางปรับปรุงการก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมท่ีต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ภายหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) :  ปท.๑  มท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ  
แนวทางการตอบข้อหารือของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่อง
สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ภายหลังจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท           
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 
๑. เมื่อ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) ด าเนินการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่จะได้ไปซึ่งสิทธิในการใช้



 ๓๘ 
 

คลื่นความถี่ที่  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ และ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  มีอยู่ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยผลของกฎหมาย ดังนั้นการได้ไปซึ่งสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว 
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๔๖ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือทราบกระบวนการรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม    

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง สิทธิในการใช้คลื่นความถี่ภายหลังจากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)        

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ :  บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม  : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม        
แบบที่สาม แก่บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ ากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี 
นับแต่วันที่ กสทช.มีมติ ทั้งนี้ โดยก าหนดเงื่อนไข ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๖  เรื่อง บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ ากัด  ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลา

คุ้มครองผู้ใช้บริการ : ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบจ านวนคลื่นที่ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

มีสิทธิใช้ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช.  เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วง
ความถี่วิทยุ ๑๗๔๕ – ๑๗๖๕.๓ MHz คู่กับ ๑๘๔๐ – ๑๘๖๐.๓ MHz จ านวน 
๒x๒๐.๓ MHz  



 ๓๙ 
 

๒. ก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒) โดยให้มีผล ณ เวลา ๒๓.๕๙.๕๙ น. 
ของวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้ ให้บริการสามารถแจ้งการหยุด
ให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ตาม ข้อ ๙  ของประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการ
แจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗  เรื่อง การก าหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ย่าน ๑๘๐๐ MHz ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร ตามเงื่อนไขการอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด : ปท.๑  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร ตามเงื่อนไขการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ ๑๘๐๐ MHz ( ช่วงความถี่ 
๑๗๔๐ – ๑๗๔๕/๑๘๓๕ – ๑๘๔๐ MHz) ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส       
เน็ทเวอร์ค จ ากัด โดยให้บริษัทจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่บริษัทได้เสนอมาให้
ส านักงาน กสทช. เพ่ือติดตามและก ากับตามเงื่อนไขในการอนุญาตต่อไป 
รวมทั้งให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จัดท าแผนความ
รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับบริษัทในเครือได้ หากมีข้อความหรือเนื้อหาที่       
ไม่แตกต่างกัน 

๒. ให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ปรับปรุงแผนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรทุกสามปี แต่ในช่วงสามปีแรกให้มีการปรับปรุงทุกปี  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ตรวจสอบและก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในบริการต่างๆ ของบริษัท Content partner ไว้ในแผนคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าบริการจากบริการเสริมที่ไม่ ได้
สมัครใช้บริการ 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้รับใบอนุญาตที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกรายให้พิจารณาเพ่ิมเติมการจัดท าสัญญาให้บริการในรูปแบบหนังสือเสียงที่
ผู้ใช้บริการสามารถรับฟังเนื้อหาของสัญญา และ จัดท า Clip VDO สัญญาใช้



 ๔๐ 
 

บริการฉบับล่ามภาษามือส าหรับคนหูหนวก พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้รับ
ใบอนุญาตอีกทางหนึ่งด้วยเพ่ือดูแลผู้พิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์กร 
ตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ ๑๘๐๐ 
MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การขอเพิ่มบริการระบบติดตามสถานะสินค้า ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส 
จ ากัด : ปท.๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จ ากัด เพ่ิมเติมรูปแบบการ

ให้บริการระบบติดตามสถานะสินค้า ภายใต้ขอบเขตการให้บริการมูลค่าเพ่ิม
การบันทึกและส่ง (Store – and - Retrieve Value - Added Service) – GPS 
Tracking ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาตเท่าอายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัทฯ   

๒. เห็นชอบการก าหนดให้บริการระบบติดตามสถานะสินค้าที่อาศัยระบบ GPS 
Tracking ในการให้บริการ เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการมูลค่าเพ่ิมการ
บันทึกและส่ง (Store – and - Retrieve Value - Added Service) – GPS Tracking 
ที่ก าหนดให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง          
ซึ่ งสามารถให้อนุญาตด้วยกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ 
(Automatic License) ตามประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาต
แบบอัตโนมัติ (Automatic License) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง การขอเพ่ิมบริการระบบติดตามสถานะสินค้า ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ไทย ยาซากิ 
เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จ ากัด 

 
 
 
 
 



 ๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐: ผลการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลืน่ความถี่ ๙๐๐ MHz  ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  
: คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลา
ความคุ้มครอง  นท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบเกณฑ์และ
ผลการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น
ความถี่ ๙๐๐ MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายใน
การใช้โครงข่ายของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) ในช่วงระหว่าง
วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน 
๕๕๑,๔๒๑,๗๑๔.๖๒ บาท    
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง ผลการพิจารณาค่าใช้โครงข่ายของ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๙๐๐ MHz ในช่วง
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑: การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบอ านาจหน้าที่ 
และวาระการปฏิบัติงาน ๒ ปี ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ทั้งนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ตามข้อ ๑๖ (๒) ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และ
ข้อ ๑๙ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่าย
ค่าตอบแทน ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. พลต ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายดิเรก เจริญผล    อนุกรรมการ 



 ๔๒ 
 

๓. นายจิตรนรา นวรัตน์     อนุกรรมการ 
๔. พลเอก เมธี พยอมหอม    อนุกรรมการ 
๕. นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ    อนุกรรมการ 
๖. นายกอ่กิจ ด่านชัยวิจิตร   อนุกรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม เลขานุการ 
๘. พนักงานส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. พนักงานส านักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ทั้งนี้  ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และน าเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามใน
ค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒: การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๑ ของบริษัท เส-นอร์สห 

โลจิสติกส์ จ ากัด : จท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับ
คืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๑ ของบริษัท เส-นอร์สห 
โลจิสติกส์ จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
 หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๑ 
ของบริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓: ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบข้อเสนอการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ



 ๔๓ 
 

ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ด าเนินการ
เปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบ ข้อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่๕.๒.๑๔: บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) : ชท.    
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๒ ระหว่าง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๔  เรื่อง  บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  
ครั้งที่ ๒ ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕: การรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz : คณะท างานด าเนินการประมูล  วท. 

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้เข้าร่วมการประมูลทราบ และ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๕  เรื่อง การรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ – ๘๙๕/๙๓๕ – ๙๔๐ MHz 



 ๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖: มอบอ านาจ กสทช. ท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. : วท. คท. จท. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์มอบอ านาจให้ประธาน กสทช. ( กสทช. พลเอก สุกิจฯ  ท าหน้าที่

ประธาน กสทช.) ท าหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามมติประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการ 
กสทช. ท่านใดท่านหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ได้ ดังนี้  
๑. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรคแรก แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๔ สิทธิ
ของผู้รับใบอนุญาต และ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ทั้งกรณี Access Network 
(Node ถึง End user) ด้วยเส้นใยแก้วน าแสง (Optical fiber) ที่มีระยะทาง
ไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน Core ไม่เกิน ๑๒ Core และกรณีทั่วไป ที่แผนผัง
ไม่ผ่านเส้นทางวิกฤตและไม่มีข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.)  

๒. การพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับ
อนุญาตอยู่แล้ว ในกรณีที่เป็นเรื่องของความมั่นคง เรื่องในกิจการส่วนพระองค์ 
อารักขาผู้น า และบุคคลส าคัญขณะมาเยือนประเทศไทย รวมถึงกรณีการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคม และความถี่วิทยุเป็นการชั่วคราว และไม่มีผลผูกพันต่อ
การก าหนดนโยบายการบริหารความถี่วิทยุ เช่น เพ่ืออารักขาบุคคลส าคัญ
ขณะมาเยือนประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การท่องเที่ยว
การกีฬา และกิจกรรมพิเศษ   

๓. การพิจารณาจัดสรรและหรืออนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน โดยก าหนดขอบเขตระยะเวลาการใช้งานเลขหมายที่ได้รับ
การจัดสรรและหรืออนุญาตให้ใช้เลขหมายฯ ไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่ได้รับ
อนุมัติ โดยหากผู้ขอรับการจัดสรรและหรือผู้ขออนุญาตใช้เลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้นดังกล่าว มีความประสงค์จะใช้งานเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ได้รับ
การจัดสรรและหรือขออนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น จะต้อง
ด าเนินการแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรและหรือขออนุญาตใช้เลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ตามขั้นตอนปกติ และเห็นชอบแนวทางการพิจารณาจัดสรร
และหรืออนุญาตให้ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๖  เรื่อง มอบอ านาจ กสทช. ท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. 
 
 



 ๔๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๗: การประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีเป็นเลขหมายสวย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. ในการเตรียมการจัดการประมูล

เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
๒. เห็นชอบแผนงาน รูปแบบ วิธีการประมูล กลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ส าหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ี่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒   

๓. เห็นชอบการก าหนดกลุ่มเลขหมาย และจัดสรรเลขหมายส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส าหรับ
การประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย          
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๗  เรื่อง การประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๑๘: บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ ซีคอน จ ากัด  ขอรับการจดัสรรเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น 

๔ หลัก : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๒๙ ให้แก่ บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่          
ซีคอน จ ากัด  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ้วนต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง  บริษัท ออโต้ แกลเลอรี่ ซีคอน จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙: การพิจารณาค าขอลดค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น  

๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๐ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ลด
ค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 



 ๔๖ 
 

๑๓๓๐ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การลด
หรือยกเว้นค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๓ หลัก ๔ หลัก 
ส าหรับกรณีการโทรเข้าจากโทรศัพท์ประจ าที่อัตราค่าบริการเท่ากับ ๑ บาทต่อครั้ง และ
กรณีโทรเข้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่อัตราเท่ากับ ๑ บาทต่อ ๑๕ นาที โดยเศษของ ๑๕ นาที 
ปัดเป็น ๑๕ นาที และให้นับรวมเป็นการเรียกออกนอกรายการส่งเสริมการขายของ
ผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติจาก กสทช.   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๙  เรื่อง การพิจารณาค าขอลดค่าบริการส าหรับการใช้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๐ ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๐: บริษัท  ซัมมิท  ฮอนด้า  ออโต้โมบิล จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

แบบสั้น  ๔ หลัก : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๔ ให้แก่ บริษัท  ซัมมิท  ฮอนด้า  
ออโต้โมบิล จ ากัด  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ้วนต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒๐  เรื่อง  บริษัท  ซัมมิท  ฮอนด้า  ออโต้โมบิล จ ากัด  ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๑: บริษัท  บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จ ากดั  ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพทแ์บบสั้น ๔ หลัก : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๕ ให้แก่ บริษัท  บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ ์     
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ้วนต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒๑ เรื่อง  บริษัท  บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จ ากัด  ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 



 ๔๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๒: บริษัท วีแคนบาย จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก : 
จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๖ ให้แก่ บริษัท วีแคนบาย จ ากัด    
ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร           
เลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ้วนต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒๒  เรื่อง  บริษัท วีแคนบาย จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๓ : บริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศพัท์แบบสั้น ๔ หลัก : 

จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร 
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๘ ให้แก่ บริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด  
ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร          
เลขหมายโทรคมนาคม โดยครบถ้วนต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒๓ เรื่อง  บริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด  ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพทแ์บบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระที๕่.๒.๒๔ :  บริษัท เรียลมูฟ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ         

โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม : จท.  
   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม จ านวน  ๓,๐๐๘,๒๖๘ เลขหมาย 
ให้แก่ บริษัท เรียลมูฟ จ ากัด  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒๔  เรื่อง บริษัท เรียลมูฟ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม 



 ๔๘ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๒.๒๕ : การคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม ของ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และการขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคมของ 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด : จท. 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้รับคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่าย

โทรคมนาคม ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ 
 ๑.๑ เลขหมายโทรคมนาคม Mobile Network Code (MNC) หมายเลข ๑๘  

๑.๒ เลขหมายโทรคมนาคม National Signaling Point Code (NSPC) 
จ านวน ๑๐๓ เลขหมาย 

๑.๓ เลขหมายโทรคมนาคมประเภท Routing Code ส าหรับบริการคงสิทธิ
เลขหมาย (Number Portability) จ านวน ๑๐ เลขหมาย ได้แก่ ๐๖๘ ๐๕Y(๐-๙) 

ทั้งนี้ ให้มีผลวันที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุด
การได้รับอนุญาตประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามค าสั่งของศาลปกครอง (วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑) หรือ กสทช. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ การก าหนดวันรับคืนเลขหมาย
ดังกล่าวจะต้องเป็นวันภายหลังจากครบก าหนดวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานตามค าสั่งของศาลปกครอง 
(วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
๒. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของโครงข่ายโทรคมนาคม 

ให้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ดังนี้ 
๒.๑ เลขหมายโทรคมนาคม Mobile Network Code (MNC) จ านวน ๑  

เลขหมาย หมายเลข ๑๘  
๒.๒ เลขหมายโทรคมนาคม National Signaling Point Code (NSPC) 

จ านวน ๑๐๓ เลขหมาย 
ทั้งนี้ ให้มีผลวันที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และภายใต้
เงื่อนไขบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุดการได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
เป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือสิ้นสุดการคุ้มครองตามค าสั่งของศาลปกครอง (วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑) หรือ กสทช. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืนแล้วแต่ระยะเวลากรณีไหน
นานกว่ากัน ทั้งนี้  การก าหนดวันที่จะจัดสรรเลขหมายดังกล่าวจะต้องเป็น        



 ๔๙ 
 

วันภายหลังจากครบก าหนดวันสิ้นสุดการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว
กรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานตามค าสั่งของศาลปกครอง (วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑)  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒๕  เรื่อง การคืนเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของ
โครงข่ายโทรคมนาคม ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
และการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมส าหรับงานด้านเทคนิคของ
โครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒ (๒) : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ 
มาตรา ๕๒ (๒)  ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร (ขั้นที่ ๑) และขอยกเลิก
โครงการ จ านวน ๒ โครงการ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๙๙,๙๙๙.๕๘ บาท   

๒. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๒๓,๘๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท  

๓. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๔ โครงการ จ านวนเงินทั้ งสิ้น 
๔๓,๗๕๘,๔๕๕.๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตาม
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) 
 



 ๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาทุนต่อเนื่อง : โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่าน
เครือข่ายดิจิทลัความเร็วสูง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร : ทบ.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง 
(ประเภททุนต่อเนื่อง) หน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวนเงิน ๑๔,๖๖๑,๘๐๔.๗๗ บาท 
โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๓.๒  เรื่อง การพิจารณาทุนต่อเนื่อง : โครงการพัฒนาต้นแบบของ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล
ในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณากรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุน วิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ : ทบ. 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดกรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจ าปี 

๒๕๖๒ ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้  
๑. การจัดสรรเงินจากกองทุนประเภทที่ ๑ โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มี

สิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน (ทุนแบบเปิดกว้าง Open Grant)  

 ๑.๑ กรอบวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท 
 ๑.๒ ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรเงินประเภทที่ ๑ ดังนี้ 

๑.๒.๑ กรอบวงเงินการยื่นข้อเสนอโครงการ และระยะเวลาด าเนินโครงการ 
     ๑) มาตรา ๕๒ (๑) และ (๓) วงเงินไม่เกินโครงการละ ๒๐ ล้านบาท     
         และระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน ๒ ปี  
     ๒) มาตรา ๕๒ (๒) วงเงินไม่เกินโครงการละ ๕๐ ล้านบาท         
         และระยะเวลาด าเนินโครงการไม่เกิน ๓ ปี  

๑.๒.๒ ไม่ประกาศกรอบหัวข้อการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการซึ่ง
ตามกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของ กสทช. ในการก าหนด
หลักเกณฑ์ได้แก่ 

 ๑) ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 
 ๒) ด้านการผลิตรายการ 



 ๕๑ 
 

 ๓) ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ 
    ๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการขององค์กรซึ่งท าหน้าที่

จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

    ๕) ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

๒. การจัดสรรเงินจากกองทุนประเภทที่ ๒ โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประกาศก าหนด กรอบวงเงินจ านวน ๗๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น 
๒.๑ โครงการมุ่งเน้นการบรรลุความส าเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ทุนตามยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบ
วงเงินจ านวน ๖๗๐ ล้านบาท โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ ดังนี้  
๑) ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท  
๒) ภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท 
๓) ภารกิจด้านบริหารคลื่นความถ่ีฯ จ านวน ๗๐ ล้านบาท 
๔) ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท 
โดยให้แต่ละภารกิจจัดท าชอบเขตงานและเสนอกองทุนตามแนวทาง
และวิธีปฏิบัติที่ได้ด าเนินการในปี ๒๕๖๑ 

๒.๒ โครงการต่อเนื่อง (โดยวิธีตกลงกับหน่วยงานที่เคยได้รับทุน) กรอบวงเงิน
จ านวน ๓๐ ล้านบาท 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๓.๓  เรื่อง การพิจารณากรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุน 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาการปรับปรุงร่างขอบเขตงานโครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๖๑ ของสายงานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา : ทบ.  
 

มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปทบทวนขอบเขตงาน
โครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ของสายงานด้านกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ : โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา โดยให้ด าเนินการตามกรอบ
การด าเนินงานที่ กสทช. โดยสายงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เสนอไว้เดิม 



 ๕๒ 
 

ทั้งนี้ ให้เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
และ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พิจารณาก่อน
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง การพิจารณาการปรับปรุงร่างขอบเขตงานโครงการประเภทที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ของสายงานด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส และยะลา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การขอรับการสนับสนุนภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาตาม
มาตรา ๕๒ (๒) และ ๕๒ (๔) ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ไม่เห็นชอบให้การสนับสนุนภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ของ
วงเงินที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ส าหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณาตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ มาตรา ๕๒ (๒) และ 
๕๒ (๔) ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน ๒ โครงการ  

   
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๓.๕  เรื่อง การขอรับการสนับสนุนภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับโครงการที่ผ่าน
การพิจารณาตามมาตรา ๕๒ (๒) และ ๕๒ (๔) ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : รายงานผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

และขอความเห็นชอบในการอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร
ส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ : พย.  

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

พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ)  มีมติ
ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการเจรจาต่อรองเรื่องการปรับลดขอบเขตงานก่อสร้างและตกแต่ง

ภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบในการอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารส านักงาน กสทช. 
แห่งใหม ่ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ)  ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 



 ๕๓ 
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่  ๕.๓.๖  เรื่อง รายงานผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด (มหาชน) และขอความเห็นชอบในการอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างและตกแต่ง
ภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ 

๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๒/๑๕๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม  ดังนี้ 
“๑.  หลังจากที่ประชุม กสทช. ได้มีมติชะลอการสร้างก่อสร้างอาคารส านักงาน กสทช.  

แห่งใหม่ เนื่องจากจะมีการสรรหาคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ตามกฎหมาย 
ซึ่งมีการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  

๒. ภายหลังจากนั้น มีค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ตามมาตรา ๔๔ ให้ชะลอการสรรหา กสทช. และให้กรรมการชุดเดิม
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งท าให้ปรากฏโดยแน่ชัดแล้วว่ายังไม่มีกรรมการ 
กสทช. ชุดใหม่เข้ามาด าเนินการพิจารณาตามมติ กสทช. ด้วยข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น ส านักงาน กสทช. จึงควรเร่งน าเสนอต่อ กสทช. เพ่ือด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่ยุติ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเอกชน ซึ่งเป็น
ผู้ชนะการประกวดราคาเพ่ือจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร
ส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ 

๓. การที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือให้พิจารณา
รายงานผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างและ
ตกแต่งภายในอาคารส านักงาน กสทช. แห่งใหม่ในขณะนี้  จะท าให้
กรรมการ กสทช. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
ส านักงาน กสทช. จึงต้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นและ
ความล่าช้า รวมถึงต้องน าเสนอกระบวนการและแนวทางเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

๔. ในการพิจารณาโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารส านักงาน 
กสทช. แห่งใหม่ กระผมไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเห็นชอบ
ขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด ทั้งนี้ หากจะด าเนินการก็ต้องค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์
ที่จะเกิดต่อองค์กรเป็นหลัก และการใช้จ่ายงบประมาณควรค านึงถึงวินัย
ทางการคลังและความมีประสิทธิภาพด้วย 

 
 
 
 
 



 ๕๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม Internet Engineering Task Force 
(IETF) ครั้งที่ ๑๐๓ : กบ. 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม Internet Engineering Task 
Force (IETF) ครั้งที่ ๑๐๓ จ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศ
เครือข่ายไทย โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่ เหลือจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
รายการรายจ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ (๓) ของ
ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ กสทช. และ ส านักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่  ๕.๓.๗  เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม Internet Engineering 
Task Force (IETF) ครั้งที่ ๑๐๓ 

  
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้ งที่  ๙/๒๕๖๑ ในวันพุธที่  ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.       

 
 

 


