
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
_____________________________________ 

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

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ กสทช.  

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการ

ประชุม 
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการ

ประชุม 
๕. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ 

กสทช. 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักสื่อสารองค์กร 

๑๐. นางสาวนภาภรณ์  ล้ออัศจรรย์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
ส านักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
๑. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์  หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ 
๒. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ 
๓. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ และรักษาการ 

ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๔. นางสาวรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง 
๕. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย
โทรคมนาคม 

๗. นายจาตุรนต์  โชคสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๘. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท์ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๙. นางสุพินญา  จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๐. นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ในกิจการโทรคมนาคม 
๑๑. นายนิพนธ์  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและ
พัฒนา 

๑๒. นายจิตรนรา  นวรัตน์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือ
จ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถ่ี 

๑๓. นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกรรมการและ
เลขาธิการ 

๑๔. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร    
๑๕. นายอัมพร  ดีเลิศเจริญ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคลื่นความถ่ี 
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๑๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม 

๑๗. นางสาวปุณย์สิรี  ฉัตรจินดา ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๑ 

๑๘. นายศันสนะ  อัศวช่วง ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ๒ 

๑๙. นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๐. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส่วน ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลกันเอง 

๒๑. นางสาวนฤมล  รอยลาภเจริญพร เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส่วน ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม 

๒๒. นางพัชราภรณ์  พ่ึงธรรม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๒๓. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 

๒๔. นางสาวสรินทร์  อัศดรศักดิ์ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๒๕. นายฉัตรชัย  กองอรรถ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 

๒๖. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒๗. นายศุภณัฐ  จุฑาเจริญวงศ์ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๒๘. นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 

ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๙. นางสาวพิลาศลักษณ์  ชุ่มตา เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักค่าธรรมเนียมและ

อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๓๐. นายเชต  เขมะคงคานนท์ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักค่าธรรมเนียมและ

อัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๓๑. นายเอกวิศว์  คุณดิลกกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๓๒. นางสาวณัชชา  ไพบูลย์พลาย้อย นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม ๑ 
๓๓. ศาสตราจารย์ ดร. วาทิต  เบญจพลกุล ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓๔. นายสรรชัย  ดีเลิศไพบูลย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



๔ 
 

๓๕. นายวัชรินทร์  ตันติสันต์ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
๓๖. นางสาวพจนา  ชุนถนอม สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

๑. เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ประธาน กสทช. เข้าร่วมพิธีและกล่าวแสดง
ความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย
การศึกษาการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G ระหว่าง
ส านักงาน กสทช. กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจัดพิธีขึ้น 
ณ อาคารผู้โดยสารชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเลขาธิการ กสทช. 
กับกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้แทนหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

๒. ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน เลขาธิการ กสทช. ที่ร่วมให้การต้อนรับและตอบ
ข้อหารือในประเด็นต่างๆ ที่คณะของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์) ได้เดินทางมาประชุมที่ส านักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๓ และฝากแนวทางให้ กสทช. ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ
ที่จะพัฒนา 5G ให้ส่งเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป   

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม 

๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน ๑๔ 
เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 

ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  
จิตรภาษ์นันท์ ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ พลตรี ชัยณรงค์ 
เชิดชู และนายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วย
การจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : ทท. มท. คท.๑ คท.๒ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตหรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน 
กสทช. ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : รท.  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเอง ฉบับท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๒ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การด าเนินโครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G ส าหรับรถไร้คนขับ : คท.๑ 
วท. ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินโครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ 5G ส าหรับรถไร้คนขับ 
ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้มอบหมายให้ส านัก วท. เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยให้ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๒G ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด : ปท.๑  
 
มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ ๒G 

ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : ขส. ปส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตาม

เอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ : ปส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของผู้ยื่นต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการ
ออกอากาศขัดต่อเงื ่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ ้น ๖๒ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๔๗ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๑๐ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๕ สถานี 

 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๓ : ปส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ของผู้ยื่นต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๑๔๐ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๒๗ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๓ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น 

จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ : ปส.   
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ 

โปรดักชั่น จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การเพิ่มเติมเส้นทางการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ

บริษัท สะเดา เคเบิ้ล จ ากัด : ขส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบกรณีบริษัท สะเดา เคเบิ้ล จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ระดับท้องถิ่น เพ่ิมเติมเส้นทางการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยให้บริษัท สะเดา เคเบิ้ล จ ากัด 
ด าเนินการขออนุญาตพาดสายเคเบิลกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับใบอนุญาต
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับเส้นทาง
การให้บริการดังกล่าว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การขอยกเลิกการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

: คท.๑  
 
มติที่ประชุม รับทราบการยกเลิกการจัดสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ขั้นต้น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่จะจัดสอบวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ของสมาคมวิทยุ
สมัครเล่นแสงเทียน สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครตามหนังสือของสมาคมวิทยุ
สมัครเล่นแสงเทียน สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สว. สส. ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ 



๘ 
 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากสมาคมฯ ไม่พร้อมที่จะด าเนินการ ซึ่งสมาคมฯ 
เป็นหน่วยงานที่เคยได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ด าเนินการจัดสอบตามมติที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ทดลองให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี 

High Speed Packet Access (HSPA) บนคลื่นความถี่ย่าน ๘๐๐ MHz : 
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ มท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัท ทรู 

มูฟ จ ากัด ทดลองให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยี  High Speed 
Packet Access (HSPA) บนคลื่นความถี่ย่าน ๘๐๐ MHz ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : ความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ต่อกรณีที่

กรรมการ กสทช. ขอลาประชุมโดยท าความเห็นต่อวาระต่างๆ เป็นหนังสือ : 
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. มท. มส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ครั้งที่ 

๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ “กรรมการที่ลาหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม
นั้น ไม่อาจนับเป็นองค์ประชุมในการประชุมครั้งดังกล่าว และการที่ให้ความเห็น
ต่อวาระต่างๆ ในการประชุมดังกล่าวนั้น ย่อมไม่ถือเป็นการลงมติ หรือ ให้
ความเห็นแย้งต่อวาระดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้เป็นความเห็นของกรรมการที่ เข้า
ร่วมการประชุม” ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
แจ้งผลการพิจารณาให้ กสทช. ประวิทย์ฯ ทราบด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ Video To Home 1 ของบริษัท เอ็มวีทีวี 

บรอดคาสติ้ง จ ากัด : ปส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ
จาก Video To Home 1 เป็นชื่อช่องรายการ FRANCE 24 



๙ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ Video To Home 1 
ของบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ภารตะ ของบริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากัด : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เปลี่ยนแปลง
ชื่อช่องรายการจาก ภารตะ เป็นชื่อช่องรายการ Media TV 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ภารตะ ของบริษัท มีเดียเพล็กซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ :  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๒๑ สถานี) : ปส. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๙ สถานี) ได้แก ่
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๘ สถานี 
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงก าลังของเครื่องส่ง จ านวน ๑ สถานี 
๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๒ สถานี 
๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี จ านวน ๑ สถานี 
๑.๕ ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ จ านวน ๕ สถานี 
๑.๖ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ จ านวน ๑ สถานี 
๑.๗ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี ความถี่ ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้ง

สายอากาศ จ านวน ๑ สถานี 
 
 
 



๑๐ 
 

๒. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ 
๒.๑ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ 

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงไทย เนื่องจากระยะทางระหว่างที่ตั้งที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการครั้งแรกและที่ตั้งใหม่ไม่เกินสิบกิโลเมตร
ทางอากาศ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๒ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง dkh Radio (ดี เค เอช เรดิโอ) เนื่องจากไม่
ปรากฏการอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
สถานที่ตั้งใหมจ่ากผู้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ “ดอนขุนห้วย” ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่องการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๒๑ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๓๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ในกรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงความถี่ ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง 
และที่ตั้งสายอากาศ อันเป็นสาระส าคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาต
อาจก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้ กสทช. 
จึงควรพิจารณาก าหนดแนวนโยบายและมาตรการที่เข้มข้นมากข้ึน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตาม

ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ความรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน (รหัสสถานี๐๒๕๒๐๔๒๔) : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 



๑๑ 
 

๑. อนุญาตให้รับค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ความรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๔๒๔) และอาศัยอ านาจตาม
มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในการขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตาม
ข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ และ
เอกสารประกอบการพิจารณา รวมถึงช าระค่าด าเนินการตามอัตราที่ก าหนด
ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตลอดจนขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือ
ว่าไม่ประสงค์จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค า
ขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่
ครบก าหนด 

๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิม ตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่องหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบค าขอ
ทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑. ด้วยเหตุที่การ
ยื่นค าขอเป็นการปฏิบัติตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้ยื่นค าขอ
มิได้มีเจตนายื่นค าขอล่าช้าตามนัยของกฎหมาย 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบมูลนิธิจิตเวชศาสตร์
สงเคราะห์ ประเด็นการขอโอนสิทธิการทดลองประกอบกิจการตามหลักการที่
ก าหนดในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงความรู้สุขภาพจิตสู่ชุมชน (รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๔๒๔) 



๑๒ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

จ านวน ๖ หน่วยงาน : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๖ หน่วยงาน ดังนี้  
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ จ านวน ๒๑ สถานี ทั้งนี้ เห็นควรแจ้งให้

สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือปฏิบัติตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดสว่น
รายการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 
๑๓ สถานี  

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๔๓ 
สถานี ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
โดยจะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการ
อย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. จ านวน ๓ สถานี  
๕. สถานีวิทยุสราญรมย์ ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๕๗๕ kHz 
๖. สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง จ านวน ๖ หน่วยงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ช่องรายการ Golf Plus : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ช่องรายการ 
Golf Plus ใบอนุญาตเลขที่ B1–S21040–0110–60 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓



๑๓ 
 

เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่ กสทช. 
อนุญาต และหากประสงค์จะเลิกการให้บริการก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้อง
แจ้งเหตุแห่งการเลิกการให้บริการ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ
ให้ กสทช. เห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ 
กสทช. ก าหนดก่อนเลิกกิจการ และข้อ ๑๒ ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิก
การให้บริการก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุให้แจ้งความประสงค์ต่อ กสทช. 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนเลิกประกอบกิจการ พร้อมทั้งให้บริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ 
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท 
ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ช่องรายการ Golf Plus 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ระดับชาติ : ขส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยเห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 

 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพิงค์ล้านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง นครพิงค์
ล้านนา คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองต่อ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพิงค์ล้านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง นครพิงค์ล้านนา 
คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณากาแฟมารองคอฟฟ่ีโกลด์  เลขสารบบอาหาร 
๒๑–๑–๐๐๓๔๗–๒–๐๐๘๙ กาแฟฟันฟรีคอฟฟ่ี เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–
๐๑๗๕๗–๑–๐๑๒๖ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สาหร่ายตราเกลียวเงิน เลขสารบบ
อาหาร ๕๐–๑–๓๓๐๔๖–๑–๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วีตาเบอร์รี่  
เลขสารบบอาหาร ๒๐–๒–๐๓๖๖๒–๒–๐๐๐๒ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เรดมอส 
เลขสารบบอาหาร ๑๐–๓–๐๖๘๕๐–๑–๐๐๘๓ สบู่ทองค า ละอองดาว เลขที่
ใบรับจดแจ้ง ๕๐–๑–๕๘๐๑๑๔๘ และผลิตภัณฑ์หนึ่งทิพสยาม ยาสีฟันหนึ่ง
ทิพสยาม เลขที่ใบรับจดแจ้ง ๑๐–๑–๕๔๑๘๘๐๐ สบู่หนึ่งทิพสยาม เลขที่ใบรับ
จดแจ้ง ๑๐–๑–๖๐๑๐๐๑๓๙๔ และเลขที่ใบรับจดแจ้ง ๑๐–๑–๖๐๑๐๐๑ 
๓๙๒๐ (สูตรใหม่) หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวง หรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือ
โดยการใช้หรืออ้างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) 
และข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่องการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพิงค์
ล้านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง นครพิงค์ล้านนา คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz 
จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 
 



๑๕ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองต่อ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพิงค์ล้านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง นครพิงค์ล้านนา 
คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคืนความสาว เมย่ารีแพร์ 
และสมุนไพรรวมผสมตังถั่งเช่า ตรา ดราก้อนโกลด์ ซึ่งเป็นการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยว่าเป็นการด าเนินการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่องการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพิงค์ล้านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง 
นครพิงค์ล้านนา คลื ่นความถี ่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครพิงค์ล้านนา สถานีวิทยุกระจายเสียง 
นครพิงค์ล้านนา คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การขอยกเว้นการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ : ชส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ยกเว้นการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ให้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง การขอยกเว้นการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นคุณธรรม คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz กรุงเทพมหานคร (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.   

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองต่อมูลนิธิ
เพื่อคุณธรรม ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง
คลื่นคุณธรรม คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz กรุงเทพมหานคร (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นคุณธรรม 
คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz กรุงเทพมหานคร (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่า
การน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิด
ครั้งแรก 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นคุณธรรม คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz กรุงเทพมหานคร
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ กสทช. ยุติการ

เลือกปฏิบัติต่อการน าเสนอข่าวของสื่อกระแสหลัก : ผส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบร่างหนังสือตอบสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ กสทช. ยุติการเลือกปฏิบัติต่อการน าเสนอ
ข่าวของสื่อกระแสหลัก 



๑๗ 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ 
กสทช. ยุติการเลือกปฏิบัติต่อการน าเสนอข่าวของสื่อกระแสหลัก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง การก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบร่างหนังสือตอบส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก ากับดูแลการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้
ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

กิจการโทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ : นส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์รายปี ให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จ านวน ๑๕ ช่องรายการ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การด าเนินการต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน ในรอบ
บัญชปีี ๒๕๖๑ และกรณีสอบทานแล้วพบว่าช าระขาด : นส. ปส. ขส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครอง
ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ 
และกรณีสอบทานแล้วพบว่าช าระขาด ซึ่งยังมีสถานะเป็นผู้รับใบอนุญาต 
จ านวน ๔๓ ราย ให้ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง พร้อมก าหนดมาตรการทางปกครองให้พักใช้
ใบอนุญาตในกรณีที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่  
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้น าเสนอข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
ในกระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครองที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรือ
ช าระไม่ครบถ้วน ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ และกรณีสอบทานแล้วพบว่าช าระขาด 
จ านวน ๙ ราย 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง การด าเนินการต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน 
ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๑ และกรณีสอบทานแล้วพบว่าช าระขาด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้

คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : ปส. ขส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่ 

ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
ช่องรายการ นิว 18 (NEW 18) จากหมายเลขช่องความถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์ที่ ๕ 



๑๙ 
 

เป็นหมายเลขช่องความถี่วิทยุของมัลติเพล็กซ์ที่ ๔ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และใช้
บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

๒. เห็นชอบการก าหนดเงื่อนไขให้บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ด าเนินการ
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
การใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ดังนี้  
๒.๑ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด จะต้องให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
๒.๒ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด จะต้องชี้แจงให้ผู้ชมได้รับทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงการใช้โครงข่ายโทรทัศน์ดังกล่าว อาทิ วันเวลาที่จะด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงโครงข่าย ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้ชมไม่สามารถ
รับชมรายการได้ เป็นต้น โดยอาจผ่านการขึ้นอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ 
หรือภาพนิ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
โครงข่ายโทรทัศน์  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ขอเปลี่ยนแปลงการใช้
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ (เพิ่มเติม) : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทัพบก (ช่องรายการสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) โดยก าชับผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 
๑. กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการ กสทช. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติ

ตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่าง
เคร่งครัด 

๒. หากภายหลังพบว่ามีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งข้อมูลรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
แสดงข้อมูลในเอกสาร หรือพบว่าผู้รับใบอนุญาตระบุประเภทรายการไม่เหมาะสม 
ส่งผลให้ข้อมูลสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระประโยชน์ต่อสาธารณะไม่
สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์
สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ 
หรือจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่สอดคล้องกับเวลาออกอากาศตาม



๒๐ 
 

ประกาศผังรายการ หรือแสดงข้อมูลบริการเพ่ือคนพิการและคนด้อยโอกาส
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือมีการแสดงข้อมูล
สิทธิการเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถูกต้อง ผู้รับ
ใบอนุญาตจะต้องด าเนินการแก้ไขและรับผิดชอบต่อการแจ้งข้อมูลดังกล่าว
และด าเนินการแก้ไขภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนกองทัพบก (ช่องรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) เสนอผังรายการหลักประจ าปีครั้งต่อไป 
ล่วงหน้าก่อนออกอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ (เพ่ิมเติม) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การให้ความเห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ

กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม 
: ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ

ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๒ ราย 
๒๐ ช่องรายการ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 
ตามข้อ ๑ ด าเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการที่มีเนื้อหากระทบต่อ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ิมเติม 

 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ :  พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟสต้า โปรโมชั่น 
กรณีสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลง 
จ านวน ๒ สถานี : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟสต้า โปรโมชั่น 

เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้ว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ สอดคล้องกับเงื่อนไขตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. เห็นชอบการก าหนดเงื่อนไขให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟสต้า โปรโมชั่น ด าเนินการ 
ดังตอ่ไปนี้  
๒.๑ ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ พร้อมช าระค่า

ด าเนินการและเงินเพ่ิมในอัตราสูงสุด ตามข้อ ๙ ประกอบภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)  

๒.๒ ยื่นค าร้องขอออกอากาศชั่วคราวเพื่อท าการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม 
๒.๓ ยื่นค าร้องเพ่ือขอหนังสือน าเครื่องส่งเข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานทาง

เทคนิค  
ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟสต้า โปรโมชั่น ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอทดลองประกอบกิจการ
อีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงทันที
นับแต่วันที่ครบก าหนดการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เฟสต้า โปรโมชั่น กรณีสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
สิ้นสุดลง จ านวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของ
กรมประชาสัมพันธ์ : ปส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 



๒๒ 
 

๑. รับทราบรายงานการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ์  

๒. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional 
Content) ของกรมประชาสัมพันธ์ ตามแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ออกไปอีก ๖ เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดการ
อนุญาต (๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) พร้อมทั้งปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว และเงื่อนไขในการอนุญาต
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการชั่วคราว ไม่ได้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือการทดลองหรือ
ทดสอบเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตไว้ 
ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงไม่มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ดังกล่าว 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพ่ือการ
ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional 
Content) ของกรมประชาสัมพันธ์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร : ปส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) คลื่นความถี่ 
๑๐๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นก่อนวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่ยุติ  

๒. ในระหว่างกระบวนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามข้อ ๑. เพ่ือให้การ
บริหารจัดการให้การใช้งานคลื่นความถี่เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อ
ภาครัฐและภาคประชาชน และช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เห็นควรอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๔) ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีมติให้ความเห็นชอบ



๒๓ 
 

ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิ
การใช้งานคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงมาโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้วตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙ และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิถือครองและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 
กรุงเทพมหานคร ได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิการถือครองหรือใช้งานคลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร 
ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จะได้รับการวินิจฉัยเป็นที่ยุติจากหน่วยงาน
ทางด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการใช้งานคลื่นความถี่
ดังกล่าว ให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จัดท าบัญชีหรือรายละเอียดรายรับ 
รายจ่าย ของการประกอบกิจการกระจายเสียง คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 
กรุงเทพมหานคร ไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ต่อการค านวณรายได้คืนรัฐ
ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยเป็นที่ยุติว่าบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิใช้
คลื่นความถี่ดังกล่าวตามกฎหมาย 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ กรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล่น : คท.๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้แจ้งความประสงค์ต่อส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้  
๑. จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

จ านวน ๓ สมาคม ได้แก่ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส สมาคมวิทยุ
สมัครเล่นนนทบุรี และสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA) 

๒. จัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น จ านวน ๑ 
สมาคม ได้แก่ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA) 

๓. ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นตามข้อ ๑. และ ๒. ด าเนินการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น 

 
  



๒๔ 
 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดล าดับการจัดสอบ และจัดอบรมและ
สอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น โดยให้สิทธิสมาคมที่ยังไม่
เคยด าเนินการเป็นล าดับแรก และก าหนดล าดับสมาคมที่ เคยด าเนินการ
มาแล้วในปีก่อนหน้านี้ตามจ านวนครั้งจากน้อยไปหามาก เป็นไปตามล าดับ
การยื่นค าขอก่อนหลัง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่องการจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและ

บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองของบริษัท 
แอมเน็กซ์ จ ากัด : ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้
ยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการ
ชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เลขที่ NTC/INT/II/
๐๐๒/๒๕๕๗ ของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒ และให้บริษัทฯ ต้องน าส่งงบการเงินประจ าปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ผ่านการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย ตามข้อ ๗ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่องการยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของ
ตนเองของบริษัท แอมเน็กซ์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร์เน็ต จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง : ปท.๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เลขที่ NTC/MM/ 

INT/ISP/I/๐๑๔/๒๕๕๙ ของบริษัท ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร์เน็ต จ ากัด สิ้นสุดลง 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 



๒๕ 
 

๒. เนื่องจากบริษัท ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร์เน็ต จ ากัด มีการกระท าผิดเงื่อนไขใน
การอนุญาตในเรื่องของการไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้  
๒.๑ บันทึกรายชื่อผู้รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจ

ในการจัดการ นิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาต ในบัญชีรายชื่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาต  

๒.๒ ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
รายปี ของบริษัทฯ ดังนี้  
๑) เอกสารประกอบการตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐  
๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประจ าปี 

๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่สิ้นสุด
การอนุญาต  

๒.๓ ติดตามตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากสิ้นสุดการอนุญาตว่ามีการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่องบริษัท ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร์เน็ต จ ากัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาต
การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ ากัด ผู้รับอนุญาต

การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ 
ครั้งที่ ๒ : ปท.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จ ากัด 

ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดขยายระยะเวลาเริ่มให้บริการ (วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดยบริษัทฯ 
จะต้องเริ่มให้บริการภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และให้บริษัทฯ 
รายงานผลการด าเนินการทุก ๓ เดือน จนกว่าจะให้บริการ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องด าเนินการ
กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติยุบเลิกบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ แจ้งขอสิ้นสุดการ
อนุญาตใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเแบบที่หนึ่งต่อไป 

 
 



๒๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่องบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลา
การเริ่มให้บริการ ครั้งที่ ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ :  สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ :  สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต       

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู 
อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๔ ของบริษัท ลีโอ 
ลิ้งค จ ากัด : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับคืน
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๔ ของบริษัท ลีโอ ลิ้งค จ ากัด 
ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่องการคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๔ 
ของบริษัท ลีโอ ลิ้งค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๙ ของบริษัท แซด 

รีเทล เทค จ ากัด : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคมตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับคืน
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๙ ของบริษัท แซด รีเทล เทค 
จ ากัด ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่องการคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๓๙ 
ของบริษัท แซด รีเทล เทค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๖ ของบริษัท 

เอ ดับเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคมตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับคืน
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๖ ของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่องการคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๘๖
ของบริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท บีเอ็ม
ดับเบิลยู ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) 
จ ากัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลักร่วมกัน : จท. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๗ ให้แก่บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู 
ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และอนุมัติให้บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) 
จ ากัด ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักร่วมกัน ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร่งครัดต่อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่องการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
ของบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู 
(ประเทศไทย) จ ากัด ขอใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลักร่วมกัน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท พลัส ๑ 

จ ากัด : จท. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๘ ให้แก่บริษัท พลัส ๑ จ ากัด 
ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร่งครัดต่อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่องการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 
ของบริษัท พลัส ๑ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : การจัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) ในนามประเทศไทยต่อ

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศส าหรับดาวเทียม NGSO THAIIOT ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ฉบับแก้ไข) : ดบ.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
ส านักงาน กสทช. จัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) ในนาม
ประเทศไทยต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศส าหรับดาวเทียม NGSO 



๒๙ 
 

THAIIOT ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ฉบับแก้ไข) โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ 
๑. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะต้องประสานงานคลื่นความถี่

และได้ข้อตกลงกับ IARU ส าหรับย่านความถี่ซึ่งถูกก าหนดเพ่ือการใช้งาน
ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม ตลอดจนการได้รับข้อตกลงจาก
ประเทศอ่ืนๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้งานย่านความถี่ซึ่งถูกก าหนดให้กับ
กิจการอ่ืนๆ แล้วแจ้งผลให้ส านักงาน กสทช. ทราบ เพ่ือจะได้แจ้งให้สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศทราบในขั้นตอนที่เก่ียวข้องต่อไป  

๒. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการจัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียมดังกล่าวทั้งหมด  

๓. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนด เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมมีผลใช้บังคับแล้วต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง การจัดส่งเอกสารข่ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) 
ในนามประเทศไทยต่อสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศส าหรับดาวเทียม 
NGSO THAIIOT ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (ฉบับแก้ไข) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จ านวน ๓ ฉบับ : 

คณะท างานจัดท าแผนและหลักเกณฑ์การอนุญาตสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมฯ คบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 

ที่เก่ียวข้องกับกิจการดาวเทียม จ านวน ๓ ฉบับ และผลการพิจารณา/แนวทาง 
การด าเนินการต่อไปของ กสทช. รวมทั้งรับทราบกรณีที่ส านักงาน กสทช. 
ไม่ได้น าความคิดเห็นของบริษัท Next Step จ ากัด และบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) ในส่วนที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
และวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปใช้ประกอบการพิจารณารับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ เนื่องจากเป็นการ
ส่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว และให้
ส านักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

 
 



๓๐ 
 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จ านวน ๓ ฉบับ ที่ได้ปรับปรุง
ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว ได้แก่  
๒.๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร

ดาวเทียม  
๒.๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการ

เข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่
ประชุมไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กสทช. ดังนี้ 
“ข้อ ๔๑ กสทช. จะพิจารณาอนุญาตผู้ประกอบกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบ

สิทธิในการบริหารทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ตามท่ี กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาตไม่เกินวันสิ้นสุดอายุวิศวกรรมของดาวเทียม
แต่ละดวง” 

๒.๓ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ  

ทั้งนี้ ให้น าประกาศทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม 
ก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม จ านวน 
๓ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : การพิจารณาการจัดสรรสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) ที่ถูกยกเลิกตาม

กฎหมาย : คท.๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าข้อสังเกตตามข้อ ๒๙ วรรคท้าย
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุ
สมัครเล่นไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง การพิจารณาการจัดสรรสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) 
ที่ถูกยกเลิกตามกฎหมาย 

 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : แนวทางการตอบข้อหารือของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ในประเด็นการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ และแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินการของกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน : ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวทางการตอบข้อหารือของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 

(มหาชน) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ กรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะที่มีการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ด้วยการให้เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมแก่บุคคลอ่ืนทั่วไป จะต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยยึดตามนัยของมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 
๓๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ กรณีการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด ร่วมกับบริษัท 
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน)  

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. พิจารณาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
บังคับใช้กฎหมายกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานที่ลักษณะที่มีการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วยการให้
เช่าทรัพย์สินโทรคมนาคมอ่ืนทั่วไป โดยอาจพิจารณาด าเนินการออกค าสั่งทาง
ปกครองหรือการออกประกาศ กสทช. เพ่ือให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในประเด็นการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและกองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และแนวทางการก ากับดูแลการด าเนินการของ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม : ปท.๒ ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้ส านักงาน 
กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ได้ปรับปรุงภายหลังจากการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว ทั้งนี้ ให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลใช้
บังคับต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : บริษัท โอ โมไบล์ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง 

ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ : ปท.๒ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท โอ โมไบล์ จ ากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการขายต่อ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium 
MVNO จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นับแต่วันที่ครบก าหนดการเริ่มให้บริการ 
(๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) และก าหนดให้บริษัท โอ โมไบล์ จ ากัด ต้องรายงานผล
การด าเนินการทุก ๓ เดือนจนกว่าจะเปิดให้บริการ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. บันทึกการกระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาตที่
ผ่านมาของบริษัท โอ โมไบล์ จ ากัด ในกรณีที่บริษัทฯ ขอขยายการเปิด
ให้บริการหลังจากการก าหนดระยะเวลาที่ต้องเริ่มให้บริการสิ้นสุดลง และไม่มี
การน าส่งรายงานผลการด าเนินการรายไตรมาสจนครบก าหนดการเปิด
ให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๗ เรื่อง บริษัท โอ โมไบล์ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให้บริการ 

 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท  
อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) : ปท.๒ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท อาซีฟา จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือให้บริการ Internet of Things (IoT) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 
๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
ของบริษัท อาซีฟา จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๙ : การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๒ ราย : ปท.๒ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง ที่มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท จ านวน ๒ ราย สิ้นสุดลง
ตามค าขอของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท ได้แก่  
๑.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๔/๐๒๕ 

ของบริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จ ากัด สิ้นสุดลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
๑.๒ ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เลขที่ NTC/MM/INT/ 

ISP/I/050/2559 ของบริษัท โสภณ เอฟทีทีเอ็กซ์ จ ากัด สิ้นสุดลงวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการบันทึกรายชื่อผู้รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการนิติบุคคลของทั้ง ๒ บริษัท ไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ในเรื่องของการ
ไม่แจ้งขอสิ้นสุดการอนุญาต และบันทึกบริษัท ซิน เซน ฟง เทเลคอม จ ากัด ไว้
ในบัญชีรายชื่อผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ในเรื่อง
การไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประจ าปี ๒๕๖๒ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมด้วย และภายหลังสิ้นสุดการอนุญาต
ให้ส านักงาน กสทช. ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมและติดตามตรวจสอบว่า
บริษัทฯ มีการประกอบกิจการภายหลังสิ้นสุดการอนุญาตหรือไม่  

 



๓๔ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๙ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๒ ราย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๐ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท เอมส์ 

ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด : ปท.๒  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยอนุมัติให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อให้บริการ ดังนี้  
๑. บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยประกอบด้วยบริการย่อย ได้แก่ บริการ   

Colocation และบริการ Dedicated Server 
๒. บริการขายต่อบริการคู่สายเช่า หรือวงจรเช่า (Leased Line) 
ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ และก าหนด
เงื่อนไขการอนุญาตเช่นเดียวกับเงื่อนไขการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่
ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒๐ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
ของบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๑ : รายงานการอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหมายเลขด า

ที ่๑๑๘๑/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๑) ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
๓) : มท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบค าสั่งศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขด า

ที่ ๑๑๘๑/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดีกับ กสทช. 
ที่ ๑ ส านักงาน กสทช. ที่ ๒ และเลขาธิการ กสทช. ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี กรณี
พิพาทเก่ียวกับการโต้แย้งมติ กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเปิดให้บริการเลขหมาย
โทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๑ และหมายเลข ๑๔๙๐ แก่
บุคคลภายนอกได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีช าระ



๓๕ 
 

ค่าธรรมเนียมเลขหมายทั้งสองเลขหมายเพ่ิมเติมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๗ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. เห็นชอบการอุทธรณ์ค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตาม
มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
มติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี
สามารถเปิดให้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๔๑ 
และหมายเลข ๑๔๙๐ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไว้เป็นการชั่วคราว
ก่อนการพิพากษา หรือจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒๑ เรื่อง รายงานการอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๘๑/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) และ
เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบดูแล

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อครอบครัว ระยะที่ ๒ จากรายการเงินงบกลาง 
ประจ าปี ๒๕๖๓ : ปท.๒ ยย. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบดูแล

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือครอบครัว ระยะที่ ๒ จ านวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยให้ส านักงาน กสทช. ไปด าเนินการปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณในการ
เบิกจ่าย จากรายการเงินงบกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นรายการงบประมาณที่
เหมาะสมต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาระบบดูแลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือครอบครัว ระยะที่ ๒ จากรายการเงิน
งบกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การคัดเลือกพนักงานผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. : 

บย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานผู้สมควร

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ออกไปก่อน โดยก าหนดให้เป็นการ
ประชุมนัดพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงวิสัยทัศน์อีกครั้งหนึ่ง 



๓๖ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้

ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี ๒๕๖๒ : บย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เพ่ือใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี ๒๕๖๒ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด อุทธรณ์ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุน

ค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท : 
มส. สส. ทบ. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ถอดเทปการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็น
เรื่อง บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ขอรับการสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็น
การทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) ต่อคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือน ามาประกอบ 
การพิจารณาตัดสินใจของที่ประชุม ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด อุทธรณ์ผลการพิจารณาการขอรับ
การสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียม
อินเทลแซท 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณช่องรายการไทยทีวีโกลบอล

เน็ตเวิร์ค (TGN) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก : ทบ.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณช่องรายการไทยทีวีโกลบอล

เน็ตเวิร์ค (TGN) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตามแนวทางที่ ๒ สนับสนุน
ครอบคลุมบริการดาวเทียม ๔ ดวง และ OTT โดยมีค่าใช้บริการต่อปีจ านวน 
๑,๗๐๐,๐๐๐ เหรียญดอลล่าห์สหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เป็นระยะเวลา ๓ ปี 
ซ่ึงออกอากาศได้ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย ตามท่ีส านักงาน 



๓๗ 
 

กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณในการสนับสนุนต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณช่องรายการ
ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค (TGN) ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ :  การปรับปรุงรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด

วิธีการและเงื่อนไขเพื่อทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียก
คืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐–๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ : คณะอนุกรรมการพิจารณา
การทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ นท. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการทดแทนฯ เกี่ยวกับการก าหนดวิธีการและเงื่อนไขเพ่ือทดแทน 
ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – 
๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามท่ีได้มีการปรับปรุง 

๒. มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาเพ่ิมเติม
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าการ
เรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่
ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่านความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ในกรณีของ
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียโอกาส
จากการน าคลื่นความถี่ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
และให้น าผลการศึกษาเพ่ิมเติมดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง การปรับปรุงรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับการก าหนดวิธีการและเงื่อนไขเพ่ือทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน ๒๕๐๐–๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ : จท. ปบ.   
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) เกี่ยวกับการบังคับ

ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๓๘ 
 

๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. 
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติไม่เห็นชอบให้
ทบทวนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตามค าสั่ง
กรณีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีการจัดส่งส าเนาสัญญา
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไว้พิจารณา และยืนยันให้ส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 
ส าหรับที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ. 
ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ใน
ภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุม วาระที่ ๕.๔.๑ ดังนี้ 

“๑. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) พิจารณามาตรา ๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วมี
ความเห็นว่า ค าว่า “ไม่กระทบกระเทือน” ถึงกฎหมายหรือกฎใดที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค มิได้มีความหมายว่า หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายหรือกฎนั้น
ก าหนดขึ้นเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว จะไม่สามารถน าวิธีการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาใช้บังคับได้ แต่ความใน
วรรคสองนี้หมายถึง การใดท่ีหากด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิที่ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง ท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหาย ก็ย่อมไม่สามารถน าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ มาใช้บังคับได้ ดังนั้น แม้จะเป็นเรื่องที่มีกฎหมายหรือกฎ
ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค แต่หากน าวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้นั้น เป็นการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภคและยังสามารถคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคได้ ก็ย่อมอยู่ในบังคับที่
อ้างบทบัญญัติของมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได ้

๒. ผมมีความเห็นว่า เมื่อเลขาธิการได้ออกค าสั่งเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยให้จัดส่งส าเนาสัญญาการให้บริการเป็นหนังสือ ให้แก่ลูกค้า
ผู้ใช้บริการทุกรายที่ถูกโอนย้าย บรรดาผู้ให้บริการที่ได้รับค าสั่งจึงไม่สามารถ
อ้างบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ว่าได้
จัดส่งส าเนาสัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพ่ือจะถือว่าได้ปฏิบัติ



๓๙ 
 

ตามค าสั่งของเลขาธิการแล้ว อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าผู้ให้บริการทุกราย
ใช้วิธีการส่งข้อความสั้นหรือ sms เป็น link หน้า website ให้แก่ลูกค้า ไม่ได้
ส่งข้อความที่เป็นเนื้อหาของสัญญา ท าให้ลูกค้าไม่เข้าใจและอาจไม่เปิดหน้า 
website เข้าไปดูสัญญาการให้บริการเพ่ือใช้สิทธิยินยอมหรือไม่ยินยอมให้
โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้ ดังนั้น การส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคท่ีต้องได้รับความคุ้มครอง ท าให้ผู้บริโภค
ได้รับความเสียหาย จึงไม่สามารถน าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฯ มาใช้บังคับได้” 

๓. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๒/๑๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 

“๑. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของ
ส านักงาน กสทช. โดยมีข้อเท็จจริงว่า 

๑.๑ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังมิได้มีการจัดให้ลงทะเบียน
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของผู้ใช้บริการประเภท
ช าระเงินล่วงหน้า (ระบบเติมเงิน (prepaid)) ผู้ให้บริการจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่อยู่ของผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะสามารถ
จัดส่งส าเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคมเป็นหนังสือได้ จึงเป็นเหตุจ าเป็น
ประการหนึ่งที่ผู้ให้บริการต้องใช้วิธีการจัดส่งส าเนาสัญญาดังกล่าวในรูปแบบ
ของ SMS Link ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละเลขหมายแทนการ
จัดส่งหนังสือ 

๑.๒ การด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและยัง
สามารถคุ้มครองประโยชน์ผู้บริโภค ก็ย่อมอยู่ในบังคับที่อ้างบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้  

๒. ในเมื่อสามารถน าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาบังคับใช้ได้ตั้งแต่ต้น ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการจึงสามารถปฏิบัติ
ตามประกาศได้ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยหน้าที่ของส านักงาน 
กสทช. คือการตรวจสอบว่าผู้ประกอบกิจการได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติฯ 
ได้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อไหร่ ซึ่งการก าหนดค่าปรับต้องด าเนินการตามหลักฐาน
ข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย” 

๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๓๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๔.๑ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในกรณีที่ประชุม กสทช. มีมติไม่เห็นชอบให้
ทบทวนมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เนื่องจาก
พิจารณาในรายละเอียดแล้วเห็นว่า กรณีการพิจารณาผลการปฏิบัติตามค าสั่ง
กรณีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีการจัดส่งส าเนาสัญญา
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีผลกะทบต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก 
อันเนื่องมาจากกระบวนการก ากับดูแลตามมติ กทค. มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นเมื่อผม
ได้พิจารณาความเห็นทางกฎหมายเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 



๔๐ 
 

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุม กสทช. น ากรณีนี้มาพิจารณาให้เกิดความชัดเจน
และละเอียดรอบคอบอีกครั้ง โดยต้องหยิบยกข้อเท็จจริงตลอดจนผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกรณีนี้นั้นมา
พิจารณาว่า จะเป็นการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและยัง
สามารถคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคได้ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นไว้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้ กสทช. สามารถพิจารณาก าหนดแนวทาง
ในกรณีดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
กฎหมาย” 

 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 


