
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

___________________________ 
 
ผู+เข+าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ    
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๖. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู+เข+าร�วมประชุม 
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน  
   รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส9วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู+ช้ีแจง 
๑. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ!  หร9ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
  และรักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน! 
  ในระบบดิจิตอล 
๓. นางสาวมณีรัตน!  กําจรกิจการ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักการอนุญาต 
  ประกอบกิจการโทรทัศน! และรักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการ 
   สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9าย สิ่งอํานวยความสะดวก 
      และเครื่องวิทยุคมนาคม 
๔. นางปริตา  วงศ!ชุตินาท ผู�อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๕.   นายพสุ  ศรีหิรัญ    ผู�อํานวยการสํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๖. นายเสน9ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบรหิารคลืน่ความถ่ี และรักษาการในตําแหน9ง
  ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๗. นางสุพินญา  จําปE ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๙. นายจาตุรนต!  โชคสวัสด์ิ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ  ผู�อํานวยการส9วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู�อํานวยการส9วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9าย  
  สิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม   
๑๒. นางธีตานันตร!  สีวะรา ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๓. นายประถมพงศ!  ศรีนวล ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๔. นายปรัชพัฒน!  วงษ!เนติศิลปF ผู�อํานวยการส9วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  
๑๕. นางสาวภลดา  วงศ!ไชยา เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๖. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล  วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๗. นายถิรพิรุฬห!  ทองคําวิฑูรย! วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๘. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
๑๙. นางสาวเนติมา  คงแคล�ว นิติกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
๒๐. นายพชร  สิริบริรักษ! วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล9าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ให�การต�อนรับ Mrs. Doreen 
Bogdan-Martin, Director, ITU Telecommunication Development 
Bureau (ITU-D) ซ่ึงเข�ารับตําแหน9งใหม9 และเปfนชาวสหรัฐอเมริกา โดยมี
ข�อสังเกตว9าขณะนี้สหรัฐอเมริกาได�เข�ามามีบทบาทใน ITU เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น 
จึงอาจจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงท9าทีของสหภาพโทรคมนาคมระหว9าง
ประเทศ ซ่ึงประเทศสมาชิกต9างๆ ใน ITU ก็คงจะเฝjาติดตามการเข�ามามีบทบาท
ของสหรัฐอเมริกาใน ITU      

  ๒. ระหว9างวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ! – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. กรรมการ กสทช. 
และคณะ ได�เดินทางไปเข�าร9วมประชุมทางวิชาการ GSMA Ministerial 
Programme Mobile World Congress 2019 ณ เมืองบาร!เซโลน9า
ราชอาณาจักรสเปน โดยในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. 
ได�เข�าร9วมประชุม Round Table GSMA ในหัวข�อ “IoT in emerging markets” 
ซ่ึงสรุปสาระสําคัญได�ว9าหลายประเทศยังมีความเข�าใจในเรื่อง IoT ท่ีไม9ตรงกัน 
ดังจะเห็นได�ว9ามีประเด็นซ่ึงท่ีประชุมได� มีการถกแถลงมากพอสมควร 
นอกจากนี้ ยังได�มีโอกาสแวะเยี่ยมชมบูธต9างๆ ในงาน GSMA Mobile World 
Congress 2019 ซ่ึงในปEนี้เน�นการแสดงนวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G  
เปfนหลัก รวมท้ังโปรแกรมรองรับต9างๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ 

 
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งท่ีประชุมว9าไม9ขอร9วมพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากไม9ได�เข�า

ร9วมการประชุมดังกล9าว 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ� ๒๕๖๒  
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๒ 
กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ : กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษ�ฯ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ! 

มานะกิจ) ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ท9าน 
ได�แก9 นายสมัคร เชาวภานันท!  นายสุนทร เหมทานนท!  และนายภาณุ ต9อตระกูล 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : คท.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู+กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
: คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. เร9งดําเนินการตามกฎหมายกับผู�กระทําความผิดโดยเร็วต9อไป 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานการเงินของสํานักงาน  กสทช. สําหรับปDส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ลย. 
    

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี 3๑ ธันวาคม 2561 
ท้ังนี้ ตามข&อ 83 ของระเบียบ กสทช. ว)าด&วยการรับ การจ)ายและการเก็บรักษาเงิน 
พ.ศ. 2560 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

  

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องอายุความของหนี้ ขอให&ระมัดระวังเพ่ือมิให&
ขาดอายุความ และเข&าใจว)าท่ีผ)านมาสํานักงาน กสทช. พยายามจะเสนอระเบียบ
เรื่องการยึดหรืออายัดทรัพย6สินเพ่ือท่ีจะเป7นแนวทางดําเนินการแทนการฟ9องคดี 
ขอให&พิจารณาเพราะอาจจะเป7นแนวทางที่ทําให&ไม)มีป<ญหาเรื่องอายุความ
ทางแพ9ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๑๖ 
 มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว9างวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นขอ  
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามี
การออกอากาศขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๓๐ สถานี   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๑๐๐  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน   ๑๗   สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน   ๑๓   สถานี  

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว9า ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9าจําเปfนจะต�อง   
มีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปfนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปfนระยะ
เวลานาน โดยมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปfนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปfนการต9ออายุการใช�คลื่น
ความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุป ผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการ
กํากับดูแลท่ีชัดเจนเพ่ือแก�ไขป�ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานผลการปฏิบัติหน+าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
 การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 – เดือนมกราคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
 บริหารงานภายในฯ  นย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
– เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการ
แต9งตั้ง การปฏิบัติหน�าที่ และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข+องภายหลัง
 การควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด
 กับบริษัท ทรูอินเทอร�เน็ต จํากัด : วท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต9อตลาดที่เกี่ยวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว9างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(บริษัท TICC) กับบริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด (บริษัท TI) โดยบริษัท แคปปHตอล 
พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด (ที่ปรึกษาฯ) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี  
สํานักงาน กสทช. เสนอ       

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานข+อมูลการใช+และเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม และรายงานข+อมูล
 การเรียกสําเร็จและความคับคั ่ง ณ จุดเชื ่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม 
 ประจําปD ๒๕๖๑ : ชท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานข�อมูลการใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ประจําปE ๒๕๖๑ 

ไตรมาส ๑ - ๓ และรายงานข�อมูลการเรียกสําเร็จและความคับค่ัง ณ จุดเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคม ประจําปE ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ – ๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ       

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : สัญญาการใช+โครงสร+างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกัน ระหว�างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส 
 เน็ทเวอร�ค จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบสัญญาการใช�โครงสร�างพื้นฐานโทรคมนาคมร9วมกัน ระหว9างบริษัท 

แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดไปแล�ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
ด+านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑  : การพิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู+ทดลองประกอบกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ที่ได+รับอนุญาตมากกว�า ๑ สถานี กรณีพบ
การกระทําท่ีขัดต�อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส.๑ 

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให�ต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       
ให�สถานีพัทยาพีเพิล เรดิโอ รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๓๕ ของบริษัท พัทยา พีเพิล 
เรดิโอ จํากัด และสถานีคิส เรดิโอ รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๒๑๙ ของบริษัท คิส 
เรดิโอ จํากัด โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาตเพียง ๖ เดือน นับจากวันท่ี 
กสทช. มีมติ 

 ๒. เห็นชอบกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒)    
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งตักเตือนสถานีพัทยาพีเพิล เรดิโอ ให�ดําเนินการแก�ไข
หรือปรับปรุงการออกอากาศให�ถูกต�องตามกฎหมายและเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ ท้ังนี้ หากพบการกระทําผิดซํ้าอีกจะพิจารณากําหนดโทษ   
ทางปกครองในลําดับท่ีสูงข้ึนต9อไป  

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได�รับอนุญาตมากกว9า ๑ สถานี 
กรณีพบการกระทําท่ีขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ   

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒        
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
ผู�ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจนี้ เนื่องจากไม9สามารถ
ปฏิบัติได�ตามประกาศหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�องได�อย9างเคร9งครัด และพบว9ามีการ
ฝ�าฝ�นออกอากาศในขณะท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุจึงเปfนการออกอากาศโดยไม9ได�
รับอนุญาตซ่ึงขัดต9อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ดังนั้นผมจึงเห็นว9า 



๘ 
 

ควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาดไม9ต9อใบอนุญาตให�อีก เพื่อให�สามารถ
บรรลุเปjาหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนด”  

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๒๗๑ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

  “ผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า จําเปfนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปfนระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต9ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปfนมาตรการถาวรไปแล�ว 
โดยเฉพาะในส)วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจท่ีมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปfนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแล    
ท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม9ใช9ใช�มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให�มีการต9ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเปfนการท่ัวไป แม�ในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดต9อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการดังเช9นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒  : การพิจารณาคําร+องขอเปล่ียนแปลงข+อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได+รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๘ สถานี) : ปส.๑  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๘ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี  จํานวน ๕ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี จํานวน ๑ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส9งและท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๒ สถานี    

 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๘ สถานี)   



๙ 
 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒        
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีนี้ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงฯ 
อาทิ การขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี ท่ีตั้งสถานี ท่ีต้ังเครื่องส9งและท่ีต้ังสายอากาศ 
อันเปfนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการพิจารณาอนุญาตจะก9อให�เกิด
ช9องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควรพิจารณา
กําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน”       

 ๓. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๖/๒๗๒ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

  “เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเปfนในส9วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู�มีอํานาจอาจไม9มีประเด็น แต9ในส9วนของการ
เปลี่ยนแปลงความถ่ี ท่ีต้ังสถานี ตลอดจนท่ีต้ังเครื่องส9งและท่ีต้ังสายอากาศ 
อาจเปfนเรื่องท่ีไม9สมควรอนุญาต เนื่องจากเปfนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท9านั้น   
ซ่ึงผมได�แสดงความเห็นย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเปfนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควรจะต�องมีการ
ทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปfนระยะเวลานานพอสมควร โดยเฉพาะ
การอนุญาตในส)วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการโดยการประมูล เม่ือมีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท9ากับเปfนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย ดังนั้น
จึงสมควรท่ีจะต�องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ป�ญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว9าทิศทางการกํากับดูแลท่ีแน9แท�ควรเปfนเช9นไร ไม9ใช9ใช�มาตรการในลักษณะ
ชั่วคราวไปเรื่อยๆ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓  : แนวทางการพิจารณาคําร+องขอเปล่ียนแปลงความสูงของสายอากาศของสถานี 

วิทยุกระจายเสียงท่ีได+รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบกําหนดแนวทางการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของ
สายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ดังนี้ 

 ๑. กรณีความสูงสายอากาศ ณ สถานท่ีตั้ง มีความสอดคล�องกับใบอนุญาตให�ต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แต9ข�อมูล   



๑๐ 
 

ไม9สอดคล�องกับเง่ือนไขแนบท�ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อมูลความสูงของสายอากาศ   
ในเงื่อนไขแนบท�ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ให�ตรงกับใบอนุญาตให� ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให�รายงานท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบต9อไป  

 ๒. กรณีปรากฏข�อเท็จจริงว9าความสูงสายอากาศท่ีต้ังจริง ไม9ตรงกับความสูง
สายอากาศตามใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และข�อมูลความสูงสายอากาศในเง่ือนไขแนบท�าย
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�สํานักงาน กสทช.  
ส9วนภูมิภาค ตรวจสอบข�อเท็จจริง และจัดทํารายงานส9งให�สํานักงาน กสทช. 
โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือรวบรวมข�อมูล
และเสนอให�คณะกรรมการพิจารณาเปfนรายกรณี 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ทดลองประกอบกิจการ 
จํานวน ๑,๐๓๙ สถานี ได�รับทราบและดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อมูลความสูง
ของสายอากาศในเง่ือนไขแนบท�ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ให�ตรงกับใบอนุญาตให� ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยให�จัดทําประกาศสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือประชาสัมพันธ!ผ9านทางหนังสือพิมพ!ท่ีแพร9หลายต9อเนื่องเปfน
ระยะเวลา ๓ วัน เพ่ือให�การรับทราบข�อมูลดังกล9าวเปfนไปอย9างกว�างขวาง  
ซ่ึงกรณีนี้ให�ถือว9าผู�ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑,๐๓๙ สถานีดังกล9าว 
ได�รับแจ�งเ ม่ือล9วงพ�นระยะเวลาสิบห�าวัน นับต้ังแต9วันท่ีได�ลงประกาศ
หนังสือพิมพ!ตามมาตรา ๗๓ แห9งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของ
สายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔  : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ SERIES CHANNEL ของบริษัท อาร�เอส 

จํากัด (มหาชน) : ปส.๒ 
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการจาก 
SERIES CHANNEL ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0127-56 เปfนชื่อช9องรายการ 
SATELLITE VARIETY เพ่ือให�มีความทันสมัยและพร�อมรองรับกลุ9มผู�รับชมในอนาคต 

 



๑๑ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการ SERIES CHANNEL    
 ของบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  : การอนุญาตให+บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

เพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�อง
รายการ : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช9องรายการ Hit Station และช9องรายการ Maya Channel แก9บริษัท เอส อาร! เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปE นับแต9วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 จํานวน ๒ ช9องรายการ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  : การอนุญาตให+บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

เพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ   
T Variety : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช9องรายการ T Variety แก9บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน)   
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 ช9องรายการ T Variety   
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : การอนุญาตให+มูลนิธิชุมชนท+องถ่ินพัฒนา ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ “กศทอ” : 
ทีวีเพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช9องรายการ “กศทอ” :ทีวีเพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ: แก9มูลนิธิชุมชนท�องถ่ินพัฒนา 
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปE นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�มูลนิธิชุมชนท�องถ่ินพัฒนา ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ “กศทอ”   
 :ทีวีเพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให+บริษัท แม็กซ�มีเดีย ดิจิตอล วิช่ัน จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ
 Unity TV : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช9องรายการ Unity TV แก9บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด โดยกําหนดให�มี 
อายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 ช9องรายการ Unity TV   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙  : การอนุญาตให+บริษัท แม็กซ�มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให+บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอครั้งแรก 
 ช�องรายการ เอกลักษณ�ไทย : ปส.๒ 
 
 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ช9องรายการ เอกลักษณ!ไทย แก9บริษัท แม็กซ!มี เดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด 
โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท แม็กซ!มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
 ท่ียื่นขอครั้งแรก ช9องรายการ เอกลักษณ!ไทย   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
 เพ่ือให+บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ีของบริษัท ดีมีเตอร� 
 คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ N-EXT วันวาน : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพื่อให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คลื่นความถี่ ของบริษัท ดีมีเตอร! 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ N-EXT วันวาน ใบอนุญาตเลขท่ี   
B1-S21040-0115-57 ตั้งแต9วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉย  
ไม9ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต
การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ�าฝ�นข�อ ๑๒ ของ
เง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
 หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ีของบริษัท 
 ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช9องรายการ N-EXT วันวาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 เพ่ือให+บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ของบริษัท แสนสุขเน็ทเวิร�ค
 จํากัด จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 



๑๔ 
 

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท แสนสุขเน็ทเวิร!ค 
จํากัด จํานวน ๒ ช9องรายการ ได�แก9 ๑) ช9องรายการ ชแนลวี ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1-S21040-0604-56 และ ๒) ช9องรายการ ฟfอกนิวส! ใบอนุญาตเลขท่ี   
B1-S21040-0605-56 ต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉย 
ไม9ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ�าฝ�นข�อ ๑๑ 
ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
 หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท   
 แสนสุขเน็ทเวิร!ค จํากัด จํานวน ๒ ช9องรายการ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 เพ่ือให+บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ของมหาวิทยาลัย
 กรุงเทพธนบุรี ช�องรายการ BTU CHANNEL : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพื่อให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คลื่นความถี่ ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ช9องรายการ BTU CHANNEL ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0507-56  
ต้ังแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉยไม9ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ�าฝ�นข�อ ๑๒ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
 หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของมหาวิทยาลัย 
  กรุงเทพธนบุรี ช9องรายการ BTU CHANNEL   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การขอพักการให+บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการโทรทัศน�
 สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ของมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม ช�องรายการ โทรทัศน�
 มุสลิม ไทยแลนด� เปcนการช่ัวคราว : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     



๑๕ 
 

 ๑. ไม9อนุญาตให�มูลนิธิเพ่ือคุณธรรม พักการให�บริการช9องรายการ โทรทัศน! มุสลิม 
ไทยแลนด! เปfนการชั่วคราว ต้ังแต9วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�มูลนิธ ิเ พื ่อคุณธรรม 
ดําเนินการออกอากาศ ช9องรายการ โทรทัศน! มุสลิม ไทยแลนด! ภายใน ๗ วัน 
นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง อนึ่ง หากมูลนิธิเพ่ือคุณธรรมไม9ดําเนินการ
ออกอากาศ ช9องรายการ โทรทัศน! มุสลิม ไทยแลนด! ถือเปfนการไม9ปฏิบัติตาม
ข�อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และเปfนการกระทําท่ีฝ�าฝ�น
ตามข�อ ๑๐ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต ให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาพักใช�ใบอนุญาตต9อไป ท้ังนี้ โดยให�แจ�งรายละเอียด
เพ่ิมเติมว9า หากมูลนิธิเพ่ือคุณธรรมประสงค!ท่ีจะขอยกเลิกการประกอบกิจการ 
ขอให�ดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการ
ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติ กสทช. ท่ีเก่ียวข�องต9อไป   

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การขอพักการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือ
 ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ของมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม     
 ช9องรายการ โทรทัศน! มุสลิม ไทยแลนด! เปfนการชั่วคราว   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ระดับท+องถ่ิน
 ของบริษัท แซท เคเบิล เน็ตเวิร�ค จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให�บริษัท แซท เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ    

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท แซท เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด  
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการ
พาดสายไว�กับการไฟฟjาส9วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต9วันท่ีได�ดําเนินการ
แล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข9ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการให�
สํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�
คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ของบริษัท แซท เคเบิล เน็ตเวิร!ค จํากัด   

 ๒. เลขาธิการ กสทช. แจ�งว9าจะขอรับข�อสังเกตของท่ีประชุมโดยจะส9งเรื่องดังกล9าว
ให�สายงานกิจการโทรคมนาคมเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมว9าโครงข9ายท่ีจะขอ
ยกเลิกมีการให�บริการอินเทอร!เน็ต หรืออนุญาตให�ผู�ประกอบกิจการรายอ่ืน 
มาเช9าใช�โครงข9ายเพ่ือให�บริการอินเทอร!เน็ตหรือไม9  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ
 โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถ่ี ระดับท+องถ่ิน 
 ของบริษัท อาร� ซี บิสซิเนส จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให�บริษัท อาร! ซี บิสซิเนส จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท อาร! ซี บิสซิเนส จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบ้ิลท่ีมีการ
พาดสายไว�กับการไฟฟjาส9วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอนสาย
เคเบ้ิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต9วันท่ีได�ดําเนินการ
แล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข9ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการให�
สํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่น
ความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ของบริษัท อาร! ซี บิสซิเนส จํากัด   

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. มีข�อสังเกตให�ส9งเรื่องดังกล9าว
ให�สายงานกิจการโทรคมนาคมเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติมว9าโครงข9ายท่ีจะขอ
ยกเลิกมีการให�บริการอินเทอร!เน็ต หรืออนุญาตให�ผู�ประกอบกิจการรายอ่ืน 
มาเช9าใช�โครงข9ายเพ่ือให�บริการอินเทอร!เน็ตหรือไม9 ซึ่งเลขาธิการ กสทช.    
แจ�งว9าจะขอรับข�อสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ 

 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : กรณีบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ช�องรายการ สถานี NEWS 1
 โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู+บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอเอสทีวี 
(ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ สถานี NEWS 1 ระงับการกระทําท่ีเปfนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร วัน เฟHร!สท ที (ONE FIRST TEA) 
และผลิตภัณฑ!อาหาร สาหร9ายเกลียวทอง Best Nature Life หรือการโฆษณาอ่ืนใด
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ 
สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ  
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปfน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ
สถานี NEWS 1 ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปfนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง กรณีบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ
 สถานี NEWS 1 โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบ
 ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : กรณีบริษัท ทีวีดี อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด ช�องรายการ IN TV โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู+บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ทีว ีดี 
อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด ช9องรายการ IN TV ระงับการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ



๑๘ 
 

รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ลูทินาร! ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร   
ชาสมุนไพร เห็ดหลินจือผสมใบหม9อนผสมเจียวกู9หลานผสมใบบัวบกผสมใบเตยหอม 
(ตรา ฝูฉา) (FUCHA Brand) และผลิตภัณฑ!อาหาร หลินจือ – ถ่ังเช9า ครูบุญเลิศ  
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ทีวีดี อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 
ช9องรายการ IN TV ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปfนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง กรณีบริษัท ทีวีดี อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด ช9องรายการ IN TV 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : กรณีบริษัท อินเตอร� ไลน� เอนเทอร�เทนเม+นท� จํากัด ช�องรายการ หนังดัง
 โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู+บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท อินเตอร! ไลน! 
เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช9องรายการ หนังดัง ระงับการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดหลินจือ (ตราเนเจ�อร!-พลัส) 
เลขสารบบอาหาร 1๓-1-๐๙๔๕๙-๒-0๐๐๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑   
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบ



๑๙ 
 

ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช9องรายการ หนังดัง    
ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง
เปfนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณีบริษัท อินเตอร! ไลน! เอนเทอร!เทนเม�นท! จํากัด ช9องรายการ 
 หนังดัง โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : กรณีบริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย) จํากัด ช�องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง) 
 โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารและผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเปcนการ
 เอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอเชีย  
ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง) ระงับการกระทํา
ท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารสารสกัดจาก 
เห็ดหลินจือ (ตราเนเจ�อร!-พลัส) เลขสารบบอาหาร 1๓-1-๐๙๔๕๙-๒-0๐๐๑ และ
ผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง เดลซ่ี ซุปเปอร! โซลูชั่น เซรั่ม (DELSY SUPER SOLUTION 
SERUM) เลขจดแจ�ง ๑๐-๑-๕๖๓๔๙๔๒ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�ผู �บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑   
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ ZEE NUNG (ซีหนัง)      
ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง
เปfนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณีบริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด ช9องรายการ 
 ZEE NUNG (ซีหนัง) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารและผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง
 ท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี ๒ ค�ายศรีพัชรินทร� คล่ืนความถ่ี
 FM ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก�น (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ�
 อาหารท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�สถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองทัพภาคท่ี ๒ ค9ายศรีพัชรินทร! คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก9น 
โดยกองทัพบก ระงับการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง (ตราไรท! คอฟฟE�) (INSTANT COFFEE MIX POWDER 
(RIGHT COFFEE BRAND)) เลขสารบบอาหาร 1๐-1-๐๓๗๕๖-๑-0๐๐๑ หรือ
การโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองทัพภาคท่ี ๒ ค9ายศรีพัชรินทร! คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก9น     
ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง
เปfนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคท่ี ๒ ค9ายศรีพัชรินทร! 
 คลื่นความถ่ี FM ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก9น (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ!
 อาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน! 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ FM ๙๐.๐๐ MHz ลูกทุ�งรักไทย 
 (กรุงเทพฯ) (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข+าข�ายการกระทํา
 ท่ีเปcนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํ านั กงาน กสทช. มี คํ าสั่ ง เ ตือนทางปกครองให�สถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz ลูกทุ9งรักไทย (กรุงเทพฯ) สังกัด
กองทัพบก ระงับการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร   
น้ําว9านหางจระเข� 99.5% ตรา ปาวองเต� 99.5% (Aloe Vera Juice Pavonte Brand) 
เลขสารบบอาหาร ๗๗-1-๐๙๐๕๘-๒-0๐๐๘ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล
อันไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz ลูกทุ9งรักไทย 
(กรุงเทพฯ) สังกัดกองทัพบก ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะ 
ดําเนินการปรับทางปกครองเปfนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๐๐ MHz 
 ลูกทุ9งรักไทย (กรุงเทพฯ) (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข9าย
 การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คล่ืนความถ่ี FM ๙๘.๐๐ MHz (อีสาน เอฟเอ็ม 

กรุงเทพฯ) (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข+าข�ายการกระทํา  
ท่ีเปcนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํ านั กงาน กสทช. มี คํ าสั่ ง เ ตือนทางปกครองให�สถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๘.๐๐ MHz (อีสาน เอฟเอ็ม กรุงเทพฯ) 



๒๒ 
 

(สังกัดกองทัพบก) ระงับการกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารน้ําว9านหางจระเข� 99.5% ตรา ปาวองเต� 99.5% (Aloe 
Vera Juice Pavonte Brand) เลขสารบบอาหาร ๗๗-1-๐๙๐๕๘-๒-0๐๐๘ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปfนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปfนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากกองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียง 
คลื่นความถ่ี FM ๙๘.๐๐ MHz (อีสาน เอฟเอ็ม กรุงเทพฯ) ฝ�าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปfนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี FM ๙๘.๐๐ MHz 
 (อีสาน เอฟเอ็ม กรุงเทพฯ) (สังกัดกองทัพบก) โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข9าย
 การกระทําท่ีเปfนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : การพิจารณายกเว+นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
 หรือกิจการโทรทัศน�รายปD ให+กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม 
 ในพระบรมราชูปถัมภ� : นส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน!รายปEให�แก9มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ9านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ! จํานวน ๑๕ ช9องรายการ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง การพิจารณายกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!รายปE ให�กับมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ9านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! 



๒๓ 
 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อเอกสารวาระในส9วนของข�อเสนอพิจารณา
ยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน!รายปE ให�แก9มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ9านดาวเทียมในพระบรม
ราชูปถัมภ! โดยสํานักงาน กสทช. อ�างเพียงมติที่ประชุม กสทช. ที่ผ9านมา 
จึงขอฝากให�ไปตรวจสอบว9าเปfนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามระเบียบ/ประกาศ
ฉบับใด และให�อ�างอิงถึงระเบียบ/ประกาศดังกล9าวด�วย ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. 
แจ�งว9าจะขอรับไปดําเนินการ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การขอลดหย�อนหรือยกเว+นค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปD สําหรับรอบ
 ระยะเวลาบัญชีระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด : นส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�ยกคําร�องการขอลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว9างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด (ช9องรายการ Nation TV) เนื่องจากการ  
ยื่นคําขอลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปEเกินกําหนดระยะเวลา
ตามข�อ ๖ ของระเบียบ กสทช. เรื่องการลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การขอลดหย9อนหรือยกเว�นค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปE 
 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว9างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การพิจารณาการขอยกเว+นการนําส�งเงินรายปDเข+ากองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
 สาธารณะ กรณีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมถ� 
 ประจําปD ๒๕๖๑ : ชส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 โดยอนุมัติให�ยกเว�นการนําส9งเงินรายปEเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ ให�แก9มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ9านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมถ! ประจําปE ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๕ ช9องรายการ 

 



๒๔ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การพิจารณาการขอยกเว�นการนําส9งเงินรายปE        
เข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!สาธารณะ กรณีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ9านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมถ! ประจําปE ๒๕๖๑ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตขอให�สํานักงาน กสทช. พิจารณาประเด็นด�านกฎหมาย
เพ่ือแก�ไขปรับปรุงประกาศท่ีเก่ียวข�องในกรณีบริการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี       
โดยหากเปfนบริการท่ีไม9แสวงหากําไร ไม9มีการโฆษณา ไม9มีการบอกรับสมาชิก    
ควรกําหนดให�ชัดเจนว9าไม9อยู9ในกลุ9มท่ีจะต�องนําส9งเงินรายปEเข�ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ เพ่ือตัดป�ญหาเรื่องภาระในการขอยกเว�นและการ
พิจารณา ซ่ึง กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. ขอฝากให�
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! รับข�อสังเกตดังกล9าวไปพิจารณาดําเนินการ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : การแก+ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการด+านกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน� จํานวน ๓ ชุด : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! จํานวน ๓ ชุด ซ่ึงเปfนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการด�านกิจการกระจายเสียง   

๑.๑ ให� นายวิษณุ  ปาณวร  พ�นจากการเปfนอนุกรรมการ  
๑.๒ ให� นายเฉลิมชัย  ผู�พัฒน!  พ�นจากการเปfนอนุกรรมการ   
๑.๓ แต9งต้ังให� พลตํารวจโท สุรพล  ทวนทอง  เปfนอนุกรรมการ 
๑.๔ แต9งต้ังให� นายพีระ  ตรีชดารัตน!  เปfนอนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
๒.๑ ให� นายพีระ  ตรีชดารัตน!  พ�นจากการเปfนอนุกรรมการ  

 ๒.๒ แต9งต้ังให� นายเฉลิมชัย  ผู�พัฒน!  เปfนอนุกรรมการ  
๓. คณะอนุกรรมการด�านผังรายการและเนื้อหารายการ  

๓.๑ ให� พลตํารวจโท สุรพล  ทวนทอง  พ�นจากการเปfนอนุกรรมการ 
๓.๒ แต9งต้ังให� นายวิษณุ  ปาณวร  เปfนอนุกรรมการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการด�านกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! จํานวน ๓ ชุด 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๕๘/๒๕๖๒ ระหว�างบริษัท วอยซ� ทีวี จํากัด (ผู+ฟnองคดี) 
 กับ กสทช. (ผู+ถูกฟnองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. (ผู+ถูกฟnองคดีท่ี ๒) : มส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๕๘/๒๕๖๒ ระหว9างบริษัท  

วอยซ! ทีวี จํากัด (ผู�ฟjองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. 
(ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๒) 

 ๒. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ! มานะกิจ หรือ
เลขาธิการ กสทช. หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
เปfนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช. 

 ๓. เห็นชอบให�อุทธรณ!คําพิพากษาศาลปกครองกลางเม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
และคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว ต9อศาลปกครองสูงสุด ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๕๘/๒๕๖๒ ระหว9างบริษัท     
วอยซ! ทีวี จํากัด (ผู�ฟjองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. 
(ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๒) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งท่ีประชุมว9าไม9ขอร9วมพิจารณาในวาระนี้ สืบเนื่องจาก
ไม9ได�เข�าร9วมพิจารณาในวาระท่ีเปfนต�นเรื่องของคดีดังกล9าวในการประชุม  
ครั้งท่ีผ9านมา  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การอุทธรณ�คัดค+านคําพิพากษา คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๑๔๑/๒๕๖๒
 (คดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙) ระหว�างบริษัท สิงห�ทอง โปรโมช่ัน จํากัด (ผู+ฟnองคดี) 
 กับสํานักงาน กสทช. (ผู+ถูกฟnองคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู+ถูกฟnองคดีท่ี ๒)  : มส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.  เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๑๔๑/๒๕๖๒ 

(คดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙) ระหว9างบริษัท สิงห!ทอง โปรโมชั่น จํากัด   
(ผู�ฟjองคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๒)  

 ๒. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! 
หรือเลขาธิการ กสทช. เปfนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

 ๓. เห็นชอบให�อุทธรณ!คําพิพากษา คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๑๔๑/๒๕๖๒  
โดยให�ใช�แนวทางการจัดทําคําอุทธรณ! ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ     

 



๒๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การอุทธรณ!คัดค�านคําพิพากษา คดีปกครองหมายเลขแดง  
ท่ี ๑๔๑/๒๕๖๒ (คดีหมายเลขดําท่ี ๑๙๖๒/๒๕๕๙) ระหว9างบริษัท สิงห!ทอง 
โปรโมชั่น จํากัด (ผู�ฟjองคดี) กับสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๑) และ กสทช. 
(ผู�ถูกฟjองคดีท่ี ๒) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติว9า เนื่องจากในคดี
ดังกล9าวศาลมีคําพิพากษาในประเด็นเรื่องการดําเนินการท่ีล9าช�าของ กสทช. 
และได�สั่งให�ร9วมแบ9งส9วนจ9ายจ9ายเงิน ๑ ใน ๓ ของเงินค9าเช9า จึงขอฝาก
สํานักงาน กสทช. ให�เร9งดําเนินการในเรื่องการพิจารณาคําขอในโอกาสต9อไป 
เพ่ือไม9ให�ต�องเกิดกรณีเช9นนี้อีก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : พิจารณาการต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
 ห+างหุ+นส�วนจํากัด สิงห�รุ�งเรืองกิจ กรณีเปcนห+างหุ+นส�วนร+าง : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

ห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ กรณีเปfนห�างหุ�นส9วนร�าง ตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
คนเมืองปลาไหล รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๖ โดยให�มีผลนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 
เนื่องจากห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ เปfนห�างหุ�นส9วนร�างและได�สิ้นสภาพ
นิติบุคคลต้ังแต9นายทะเบียนได�ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล�วเม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ส9งผลให�ขาดคุณสมบัติการเปfนผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามภาคผนวก ค ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ไม9กระทบ
ต9อสิทธิท่ี กสทช. ได�เคยอนุญาตให�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    

 ๒. เห็นชอบไม9รับคําขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส9วนจํากัด    
สิงห!รุ9งเรืองกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองปลาไหล รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๖ 
เนื่องจากห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ เปfนห�างหุ�นส9วนร�างและได�สิ้นสภาพ
นิติบุคคลต้ังแต9นายทะเบียนได�ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล�วเม่ือวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ ส9งผลให�ขาดคุณสมบัติการเปfนผู�ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามภาคผนวก ค ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด 
สิงห!รุ9งเรืองกิจ สามารถยื่นหนังสือต9อสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอคืนเงินค9า
ดําเนินการพิจารณาทดลองประกอบกิจการ เม่ือวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได�  



๒๗ 
 

 ๓. เห็นชอบไม9ตัดสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนเมืองปลาไหล รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๖ ยังมีความ
ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการต9อไป โดยให�ดําเนินการยื่นคําร�องต9อ
ศาลเพ่ือขอให�ศาลสั่งให�จดชื่อห�างหุ�นส9วนกลับคืนเข�าสู9ทะเบียน ตามมาตรา 
๑๒๗๓/๔ แห9งประมวลกฎหมายแพ9งและพาณิชย! อนึ่ง เม่ือศาลมีคําสั่งให�   
จดชื่อห�างหุ�นส9วนกลับคืนเข�าสู9ทะเบียนแล�ว ให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ
ดําเนินการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
(ฉบับท่ี ๒) พร�อมท้ังชําระค9าดําเนินการและเงินเพ่ิม (ถ�ามี) และให�ดําเนินการ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยต�อง
ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการ
พิจารณา หากไม9ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล9าว จะถือว9าไม9ประสงค!
จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 
สิ้นสุดลงทันที นับแต9วันท่ีครบกําหนด   

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองปลาไหล รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๖ เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑ – ๓ และดําเนินการดังนี้  

 ๔.๑ ให�ยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงโดยทันทีนับแต9วันท่ีได�รับแจ�ง 
อนึ่ง หากฝ�าฝ�นจะถือเปfนการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงโดยไม9ได�รับอนุญาต ซ่ึงเปfนความผิดตามมาตรา ๖๖ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๔.๒ ให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศ    
และอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน9าย จ9าย โอน 
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่อง
วิทยุคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช� ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 
และต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�ง 
หากฝ�าฝ�นสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมายอย9างเคร9งครัด
ต9อไป  

  



๒๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง พิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห�างหุ�นส9วนจํากัด สิงห!รุ9งเรืองกิจ กรณีเปfนห�างหุ�นส9วนร�าง 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู+ทดลอง
 ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได+รับใบอนุญาตมากกว�า 
 ๑ สถานีข้ึนไป (ข+อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ต9ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�
ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว9า 
๑ สถานีขึ้นไป จํานวน ๓๐ นิติบุคคล รวม ๖๘ สถานี ซึ่งได�ยื ่นต9ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑ ปE เท9ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนด  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง การต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
ใบอนุญาตมากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การพิจารณาขยายระยะเวลาการย่ืนต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของ
 บริษัท สมายสมุยเรดิโอเน็ทเวิร�ค จํากัด และบริษัท กฤช มีเดียกรุoป จํากัด
 จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการให�แก9บริษัท 
สมายสมุยเรดิโอเน็ทเวิร!ค จํากัด และบริษัท กฤช มีเดียกรุ6ป จํากัด จํานวน ๒ สถานี 
พร�อมท้ังให�บริษัทฯ ชําระค9าดําเนินการในอัตราก�าวหน�าและเงินเพ่ิมในอัตรา
สูงสุดให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต9ได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ เนื ่องจากท้ัง ๒ บริษัทมิได�มีพฤติการณ!เพิกเฉยละเลยท่ีจะไม9ปฏิบัติตาม
ประกาศหลักเกณฑ!ท่ีเก่ียวข�อง และยังมีความประสงค!ท่ีจะต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการต9อไป ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๕ แห9งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม9ได�ดําเนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล9าวจะถือว9าไม9ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต9อไป 



๒๙ 
 

และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต9วันท่ีครบกําหนด สําหรับการ
ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการให�ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท�ายประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การพิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการของบริษัท สมายสมุยเรดิโอเน็ทเวิร!ค จํากัด และบริษัท กฤช 
มีเดียกรุ6ป จํากัด จํานวน ๒ สถานี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓๗ ลงวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒        

ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ ดังนี้ 
  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ 

ผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตาม
วาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นป�ญหาการกํากับดูแลกลุ9มผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม9
สามารถยื่นต9ออายุใบอนุญาตก9อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� อีกท้ังในกรณีนี้
เปfนการยื่นต9ออายุการทดลองฯ โดยท่ีเอกสารหลักฐานประกอบคําขอฯ ไม9ครบถ�วน 
ท้ังรายงานทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุกระจายเสียง รายงาน
การวัดแพร9แปลกปลอมของสถานี และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
เปfนเหตุให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีส9งคืนคําขอฯ จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด
ไม9ต9อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเปjาหมายตามท่ีพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนด”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู+รับอนุญาต
 ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๔ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กรณีท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงโดยผล
ของกฎหมาย ตามข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑๔ สถานี 

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา มี ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน 



๓๐ 
 

๑๔ สถานี ตามข�อ ๑. และให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม   
ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๑๓ สถานี (ลําดับท่ี ๑ – ๑๓) นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของบุคคลผู�มีสิทธิ  
ตามข�อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๔ สถานี 
สิ้นสุดลงนับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!
จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง 

 ๔. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๔ สถานี 
ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลาย
หรือจําหน9าย จ9าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิ
ในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช�
เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น ให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายอย9างเคร9งครัด 

 ๕. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําร�อง
ทราบต9อไป และให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๓ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องวิทยุคมนาคมหรือการจําหน9าย จ9าย โอนเครื่อง
วิทยุคมนาคม ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม 
สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๔ สถานี หากพบการกระทําความผิด      
ให�ดําเนินการตามกฎหมายต9อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๓ 
รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส9งภาพถ9ายการรื้อถอนสายอากาศ
และการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศให�
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๔ สถานี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
 
 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
 จํากัด ช�องรายการ NOW : ปส.๒  
   
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จํากัด เปลี่ยนแปลง 
ชื่อช9องรายการจาก NOW เปfนชื่อช9องรายการ SPRING 26 ต้ังแต9วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช9องรายการของบริษัท แบงคอก       
บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง จํากัด ช9องรายการ NOW 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : การยกเว+นการแจ+งเปล่ียนแปลงผังรายการ กรณีออกอากาศเพ่ือสนับสนุน
 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและการประชันนโยบายบริหารประเทศสําหรับ
 พรรคการเมือง : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 โดยเห็นชอบให�ยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบ
 กิจการกระจายเสียง และผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๑๔ 
 และข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับ
 การให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีออกอากาศเพ่ือ สนับสนุน
 การโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังและการประชันนโยบายบริหารประเทศสําหรับ  
 พรรคการเมือง ดังนี้ 
 ๑. กรณีผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ให�ยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลง

ผังรายการ ระหว9างวันท่ี ๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. กรณีผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ยกเว�นการแจ�ง

เปลี่ยนแปลงผังรายการ ระหว9างวันท่ี ๑๕ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง การยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีออกอากาศ
เพ่ือสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังและการประชันนโยบายบริหารประเทศ
สําหรับพรรคการเมือง 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : การเผยแพร�การออกอากาศรายการ The Voice 2018 ผ�านแอปพลิเคชัน AIS Play 
 : ปส.๓. ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด! บรอดคาสต้ิง จํากัด        

ผู�ได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ 
หมวดหมู9ทั่วไป แบบความคมชัดสูง ช9องรายการ พีพีทีวี (PPTV) ซ่ึงเปfนการ
ให�บริการส9งข9าวสารสาธารณะหรือรายการไปสู9สาธารณะ เพ่ือให�ปฏิบัติตามข�อ ๔ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร9กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการ
เปfนการท่ัวไป (Must Carry)  

 ๒. เห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบรนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด      
ผู�ได�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ีระดับชาติ ประเภท
โครงข9าย IPTV ซ่ึงเปfนการบริหารจัดการเพ่ือก9อให�เกิดการเชื่อมโยงหรือนําส9ง 
สัญญาณของผู�ประกอบกิจการโทรทัศน! (ช9องรายการ) ไปยังเครื่องรับผ9านทาง
โครงข9ายบรอดแบนด!และโทรศัพท!เคลื่อนท่ีด�วยแอปพลิเคชัน จึงต�องมีหน�าท่ี 
ต�องปฏิบัติตามข�อ ๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การเผยแพร9 
กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปfนการท่ัวไป (Must Carry) และเง่ือนไขใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ตามข�อ ๓ (๘) ให�สมาชิกได�รับ
บริการโทรทัศน!ท่ีเปfนการท่ัวไปได�โดยตรงอย9างต9อเนื่องและไม9มีการเปลี่ยนแปลง 
ทําซํ้า ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหารายการ เฉพาะภายในประเทศ เพ่ือเปfน
การคุ�มครองสิทธิของประชาชนให�สามารถเข�าถึงบริการข�อมูล ข9าวสารสาระ   
ท่ีมีประโยชน!อย9างเท9าเทียมและท่ัวถึงในทุกช9องทาง  

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง การเผยแพร9การออกอากาศรายการ The Voice 2018   
ผ9านแอปพลิเคชัน AIS Play 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี

ย�าน ๗๐๐ MHz มาตรการทดแทน ชดใช+ หรือจ�ายค�าตอบแทนและหลักเกณฑ�
และวิธีการอนุญาตให+ใช+คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน ๗๐๐ MHz  
และร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 
(International Mobile Telecommunications – IMT) ย�านความถ่ี    
๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓ เมกะเฮิรตซ� ภายหลังการรับฟ~งความคิดเห็นสาธารณะ 
: คณะอนุกรรมการเรียกคืนคล่ืนความถ่ีฯ ปส.๒  



๓๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย9าน ๗๐๐ MHz 
มาตรการทดแทน ชดใช� หรือจ9ายค9าตอบแทนและหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาต 
ให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย9าน ๗๐๐ MHz และร9างประกาศ   
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International 
Mobile Telecommunications – IMT) ย9านความถ่ี ๗๐๓-๗๔๘/๗๕๘-๘๐๓  
เมกะเฮิรตซ! ภายหลังการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะ ออกไป เพ่ือให�กรรมการ กสทช.  
ทุกท9านได�ศึกษาในรายละเอียด ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําเรื่องนี้
เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด+านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑  : การเรียกคืนคล่ืนความถ่ีท่ีไม�ได+ใช+ประโยชน� หรือใช+ประโยชน�ไม�คุ+มค�า หรือนํามาใช+
 ประโยชน�ให+คุ+มค�าย่ิงข้ึน ย�าน ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางานเรียกคืน
 คล่ืนความถ่ีฯ  คภ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�ประโยชน! หรือใช�ประโยชน!ไม9คุ�มค9า 

หรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค9ายิ่งข้ึน ย9าน ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! ดังนี้ 
 ๑.๑ เรียกคืนคลื่นความถ่ีในช9วง ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! ท่ีไม9ได�ใช�

ประโยชน! หรือใช�ประโยชน!ไม9คุ�มค9า หรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค9ายิ่งข้ึน 
จากผู�ได�รับอนุญาตจํานวน ๓ ราย ได�แก9 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย  

 ๑.๒ เรียกคืนคลื่นความถ่ีท้ังหมดจากผู�ได�รับอนุญาต และรวมคลื่นความถ่ีท่ีไม9
มีผู�ได�รับอนุญาต จํานวนท้ังสิ้น ๑๙๐ เมกะเฮิรตซ! เพ่ือนํามาจัดสรรใหม9
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล  

 ๑.๓ กําหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี เปfน ๔๕ วัน นับจากวันท่ี 
กสทช. มีมติให�เรียกคืนคลื่นความถ่ี พร�อมท้ังกําหนดเง่ือนไขการยุติการ
ใช�คลื่นความถ่ีท่ีถูกเรียกคืน ท้ังนี้ ในระหว9างดําเนินการให�สามารถใช�คลื่น
ความถ่ีท่ีเรียกคืนดังกล9าวไปพลางก9อนได�เปfนระยะเวลาไม9เกิน ๑๒๐ วัน 
นับจากวันท่ี กสทช. มีมติให�เรียกคืนคลื่นความถ่ี  

 ๒. อนุมัติสํารองค9าใช�จ9ายจากเงินงบประมาณรายจ9าย รายการเงินงบกลางของ
สํานักงาน กสทช. ประจําปE พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเปfนค9าใช�จ9ายในการดําเนินการ
จ�างท่ีปรึกษาเพ่ือประเมินมูลค9าการเรียกคืนคลื่นความถ่ี และการทดแทน 
ชดใช� หรือจ9ายค9าตอบแทนสําหรับผู�ท่ีถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี ย9าน ๒๕๐๐ - 



๓๔ 
 

๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! การประเมินมูลค9าคลื่นความถ่ีในการนํามาใช�ในกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลในย9านความถ่ีดังกล9าว พร�อมท้ังจัดทําวิธีการ
จ9ายเงินสนับสนุนการทดแทน ชดใช� หรือจ9ายค9าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่น
ความถ่ีในย9านดังกล9าว จํานวน ๓ ชุด รวมเปfนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และเม่ือมีการประมูลคลื่นความถ่ี ย9าน ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! เสร็จสิ้นแล�ว     
ให�ดําเนินการหักค9าใช�จ9ายในการดําเนินการจ�างท่ีปรึกษาดังกล9าวจากเงินรายได�
ท่ีได�รับจากการประมูล 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การเรียกคืนคลื่นความถ่ีท่ีไม9ได�ใช�ประโยชน! หรือใช�ประโยชน!
ไม9คุ�มค9าหรือนํามาใช�ประโยชน!ให�คุ�มค9ายิ่งข้ึน ย9าน ๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ!   

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒  : แผนความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) 
 และแผนคุ+มครองผู+บริโภคของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามเง่ือนไขในการ
 อนุญาตให+ใช+คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย�านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz 
 และ ๙๐๐ MHz : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบแผน
ความรับผิดชอบต9อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) และแผน 
คุ�มครองผู�บริโภคของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามเง่ือนไขในการอนุญาตให�ใช� 
คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมย9านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz 
โดยให�แจ�งบริษัทแก�ไขข�อกําหนดเรื่องการรับและจัดการเรื่องร�องเรียนให�สอดคล�อง
กับประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในประเด็นต9างๆ ด�วย อาทิ ข้ันตอน  
การรับเรื่องร�องเรียน การพิจารณาแก�ไขป�ญหาเรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน ภาระในการพิสูจน!ข�อเท็จจริงกรณีร�องเรียนเก่ียวกับความถูกต�องของการ
เรียกเก็บค9าบริการ เปfนต�น 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง แผนความรับผิดชอบต9อสังคม (Corporate Social 
Responsibility – CSR) และแผนคุ�มครองผู�บริโภคของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ตามเงื่อนไขในการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
ย9านความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
  



๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓  : ขอยกเลิกการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล�น :  บท.   
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
ยกเลิกการอนุมัติให�สมาคมวิทยุสมัครเล9นปทุมธานีและสมาคมวิทยุสมัครเล9น
จังหวัดสมุทรสงคราม เปfนผู�ดําเนินการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล9นข้ันต�น ท้ังนี้ เนื่องจากทั้งสองสมาคมฯ ไม9พร�อมที่จะ
ดําเนินการตามท่ีได�รับอนุมัติตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี 
๗ มีนาคม ๒๕๖๑    

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ขอยกเลิกการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล9น  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔  : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๑ ของบริษัท พรีเมียร� 
 เมโทรบัส จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�รับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๑ ของบริษัท พรีเมียร! 
เมโทรบัส จํากัด โดยให�มีผลต้ังแต9วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปfนต�นไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๑ 
ของบริษัท พรีเมียร! เมโทรบัส จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  : สัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส 
 เน็ทเวอร�ค จํากัด และบริษัท โอทาโร เวิลด� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข�อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   



๓๖ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างบริษัท    
แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖  : สัญญาการเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท  โอทาโร เวิลด�
 คอร�ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างบริษัท โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๗  
วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข�อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างบริษัท    
โอทาโร เวิลด! คอร!ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗  : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให+บริการโทรคมนาคม : ทท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท! เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน

ของคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคม 
 ๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารในการจัดรับฟ�งความคิดเห็น

สาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร9างประกาศฯ ดังกล9าวไปจัดรับฟ�ง
ความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�เปfนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และนําเสนอที่ประชุม กสทช.     
พิจารณาต9อไป   

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให�บริการ
โทรคมนาคม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 



๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘  : บริษัท ฟอสส� เทเลคอม จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพ่ือให�เช9าใช�และเพ่ือให�
บริการโครงข9ายโทรคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม 
(Telecommunications Facility) แก9บริษัท ฟอสส! เทเลคอม จํากัด โดยมี  
ระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ และกําหนดเง่ือนไขตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ฟอสส! เทเลคอม จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร�ไพรส� จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพ่ือให�เช9าใช�และเพ่ือให�
บริการโครงข9ายโทรคมนาคมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม 
(Telecommunications Facility) แก9บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร!ไพรส!   
จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ และกําหนดเง่ือนไข
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร!ไพรส! จํากัด ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ซีน ๑๖๘ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แก9บริษัท ซีน ๑๖๘ จํากัด 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปE นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยให�กําหนด
เง่ือนไขในการอนุญาต ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๓๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ซีน ๑๖๘ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท ไทยแซท โกลบอล จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให+บริการโทรคมนาคม
 ภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ไทยแซท โกลบอล จํากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให�บริการโทรคมนาคม 
ออกไปอีก ๑ ปE นับแต9วันท่ีครบกําหนดการเริ่มให�บริการ โดยบริษัท ไทยแซท   
โกลบอล จํากัด จะต�องเริ่มให�บริการภายในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ และให�บริษัทฯ 
รายงานผลการดําเนินการทุก ๓ เดือนจนกว9าจะให�บริการ ซ่ึงเปfนไปตามเง่ือนไข
ในการอนุญาตและมติท่ีประชุม กทค. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗    

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง บริษัท ไทยแซท โกลบอล จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให�บริการโทรคมนาคมภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการมูลค�าเพ่ิม (Value – Added Service) 
 ภายใต+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี : ปท.๑  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการมูลค9าเพ่ิม (Value – Added Service) 
ภายใต�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม    
เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑ ท้ังนี้ ให�ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการมูลค9าเพ่ิม 
(Value – Added Service) ภายใต�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข+อมูลผู+ใช+บริการ
 โทรศัพท�เคล่ือนท่ี : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 

เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ ท้ังนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. นําไปลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป   

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียน  
และการจัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ท้ังนี้ ให�นําประกาศดังกล9าว
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการ
จัดเก็บข�อมูลผู�ใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให+ใช+คล่ืนความถ่ีย�าน ๕ กิกะเฮิรตซ�
 จํานวน ๒ ฉบับ : ทท. คภ. คท. ปท.๑ ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท! เห็นชอบในหลักการของร9างประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ 

ได�แก9 ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การใช�คลื่นความถ่ีย9าน ๕ กิกะเฮิรตซ! 
และร9างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�คลื่นความถ่ีย9าน ๒.๔ กิกะเฮิรตซ! 
และ/หรือ ๕ กิกะเฮิรตซ! 

 ๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารในการจัดรับฟ�งความคิดเห็น
ของผู�มีส9วนได�เสียและประชาชนท่ัวไปต9อร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีย9าน ๕ กิกะเฮิรตซ! จํานวน ๒ ฉบับ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. นําร9างประกาศฯ ดังกล9าวไปจัดรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�
เปfนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป   

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวกับการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีย9าน ๕ กิกะเฮิรตซ! จํานวน ๒ ฉบับ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
 เปcนของตนเอง ของบริษัท โพรฟ�ทโต จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปfนของตนเอง 
เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง แก9บริษัท โพรฟHทโต จํากัด โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปE ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช9นเดียวกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปfนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาต
อยู9ก9อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม9มีโครงข9ายเปfนของตนเอง ของบริษัท โพรฟHทโต จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท
 ทริปเป�ลที บรอดแบรนด� จํากัด (มหาชน) และบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด� 
 จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง เพ่ือให�บริการขายต9อบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีเสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO 
แก9บริษัท ทริปเปHลที บรอดแบรนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท แจส โมบาย 
บรอดแบนด! จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปE ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
เร9งดําเนินการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ให�แต9ละรายมีใบอนุญาตเพียงฉบับเดียว 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีหนึ่ง ของบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบรนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
แจส โมบาย บรอดแบนด! จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 



๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การนําส�งเงินรายได+ข้ันต่ําจากการให+บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ีย�าน
 ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz ในช�วงระยะเวลาคุ+มครองของบริษัท โทเท่ิล
 แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ฝ�ายเลขานุการคณะทํางานตรวจสอบ 
 เงินนําส�งรายได+แผ�นดินฯ นท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�เรียกเก็บเงินรายได�ข้ันตํ่าจากการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีบน

คลื่นความถ่ีย9าน ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz ในช9วงระยะเวลาคุ�มครอง
ต้ังแต9วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ จนถึงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามจํานวนเงินที่บริษัทฯ 
รายงานในรายการการคํานวณค9าธรรมเนียมใบอนุญาต เปfนจํานวนเงิน      
รวมท้ังสิ้น ๖๐๓,๘๐๖,๘๗๕ บาท  

 ๒. มอบหมายให�คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดินฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบจํานวนเงินรายได� ค9าใช�จ9าย และดอกผลจากการให�บริการในช9วง
คุ�มครองผู�ใช�บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการ
เปfนการชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ โดยเงินรายได�
จากการให�บริการท่ีต�องนําส9งเปfนรายได�แผ9นดินต�องมีจํานวนไม9น�อยกว9า 
อัตราร�อยละของส9วนแบ9งรายได�ท่ีบริษัทฯ เคยนําส9งภายใต�สัญญาสัมปทาน  
ณ วันสุดท�ายก9อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน หากมีเงินนําส9งรายได�ท่ีต�องนําส9ง
เพ่ิมเติม ให�เรียกเก็บเงินส9วนต9างเพ่ิมเติม และนําเสนอผลการพิจารณาของ
คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส9งรายได�แผ9นดินฯ ให�ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การนําส9งเงินรายได�ข้ันตํ่าจากการให�บริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถ่ีย9าน ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz ในช9วงระยะเวลา
คุ�มครองของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : ข+อเสนอการใช+โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ทางด�วนและรถไฟฟnากรุงเทพ
 จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท ทางด9วนและรถไฟฟjากรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข9าย 
โทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข9ายโทรคมนาคมต9อไปได� ท้ังนี้ ให� 
บริษัท ทางด9วนและรถไฟฟjากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเปHดเผยข�อเสนอ



๔๒ 
 

การใช�โครงข9ายโทรคมนาคมเปfนการท่ัวไปผ9านทางเว็บไซต!ของบริษัทภายใน    
สิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม  
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมของบริษัท 
ทางด9วนและรถไฟฟjากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : สัญญาการใช+โครงสร+างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกัน ระหว�างบริษัท แอดวานซ� 
 ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด : ชท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร9วมกัน ระหว9างบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด  

 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง สัญญาการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร9วมกัน 
ระหว9างบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : การเตรียมความพร+อมสําหรับเทคโนโลยี 5G : คภ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบขอบเขตของงาน (Term of Reference : ToR) โครงการทดลอง

ทดสอบภาคสนาม (Field Trial) เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับเทคโนโลยี 5G 
เพ่ือให�สํานักงาน กสทช. ใช�เปfนแนวทางสําหรับการอนุญาตทดลองทดสอบ 
ในส9วนท่ีเก่ียวข�องต9อไป  

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ี
กํากับดูแลเปfนการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 

 ๓. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารในการจัดรับฟ�งความคิดเห็น
สาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
เพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ีกํากับดูแลเปfนการเฉพาะ 
(Regulatory Sandbox) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําร9างประกาศฯ ดังกล9าว  
ไปจัดรับฟ�งความคิดเห็นสาธารณะเพ่ือให�เปfนไปตามมาตรา ๒๘ แห9งพระราชบัญญัติ  
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และนําเสนอที่ประชุม กสทช.  
พิจารณาต9อไป    



๔๓ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง การเตรียมความพร�อมสําหรับเทคโนโลยี 5G 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : การดําเนินโครงการตั้งศูนย�ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : วท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบข�อเสนอโครงการจัดต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ!

มหาวิทยาลัย  
 ๒. เห็นชอบกรอบระยะเวลาดําเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณการดําเนิน

โครงการจัดต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ส9งเรื่องโครงการต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G    

ในจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!
สาธารณะ เพ่ือพิจารณาต9อไป  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง การดําเนินโครงการต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ!
มหาวิทยาลัย 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : แนวทางการนําค�าใช+จ�ายในการนําสายส่ือสารลงใต+ดินและค�าใช+จ�ายในการจัด

ระเบียบสายส่ือสาร มาหักลดหย�อนจากรายได+ท่ีต+องจัดสรรเพ่ือนําไปใช+ในการ
จัดให+มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (กรณี
ค�าใช+จ�ายในการนําสายส่ือสารลงใต+ดิน) : วท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
แนวทางการนําค9าใช�จ9ายในการนําสายสื่อสารลงใต�ดินและค9าใช�จ9ายในการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร มาหักลดหย9อนจากรายได�ท่ีต�องจัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัด
ให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (กรณีค9าใช�จ9าย 
ในการนําสายสื่อสารลงใต�ดิน) 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง แนวทางการนําค9าใช�จ9ายในการนําสายสื่อสารลงใต�ดิน
และค9าใช�จ9ายในการจัดระเบียบสายสื่อสาร มาหักลดหย9อนจากรายได�ท่ีต�อง



๔๔ 
 

จัดสรรเพ่ือนําไปใช�ในการจัดให�มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึง     
และบริการเพ่ือสังคม (กรณีค9าใช�จ9ายในการนําสายสื่อสารลงใต�ดิน) 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ�าย การประชาสัมพันธ�การพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ+าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร : 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติงบประมาณรายจ9าย 
เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธ!การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จํานวน ๒๒,๙๑๔,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให�
เบิกจ9ายงบประมาณจากรายการเงินงบกลาง ประจําปE ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ9าย การประชาสัมพันธ! 
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ�าอยู9หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  เรื่องค+างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินการโครงการระบบ
 ตรวจสอบส่ิงผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน�ระดับภูมิภาค  
 : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการ

ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน!ระดับภูมิภาค ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกล9าว 
จํานวนเงิน ๙๕.๐๑๐ ล�านบาท โดยในปEแรกจัดสรรจากเงินงบกลาง ประจําปE 
๒๕๖๒ จํานวน ๑๙.๐๐๒ ล�านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ9ายในปE ๒๕๖๓ และ
ปE ๒๕๖๔ อีกปEละจํานวนเงิน ๓๘.๐๐๔ ล�านบาท ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติเพ่ือ
พิจารณาต9อไป 

 



๔๕ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการ
ดําเนินการโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทาง
วิทยุและโทรทัศน!ระดับภูมิภาค 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ ติดภารกิจ ไม9ได�อยู9ร9วมพิจารณาในวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 - ไม9มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๕  น.  
 


