
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 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. พีระพงษ ์ มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ   
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

๑.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
๕. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๘. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
๑.   นางสาวอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรบุคคล 
๒.   นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ              ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
  และโทรทัศน์ 
๓.   นางปริตา  วงศ์ชุตินาท  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
  กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔.   นายประวิทย์ สันธนะวิทย์  นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในต าแหน่ง 
                                                       ผู้อ านวยการส่วน ส านักทรัพยากรบุคคล 
๕.   นายพันธะวิสนุ์  ปราบศากุน ผู้อ านวยการส่วน ส านักทรัพยากรบุคคล 
๖.   นายสภุัทรสิทธิ์  สวนสุข  วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   นางชาลินี  วันโพธิ์สพ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักทรัพยากรบุคคล 
๘.   นางสาวรุ่งทิพย์  ลิ้มกอปรไพบูลย์ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักทรัพยากรบุคคล 
๙.   นางสาวเสาวรส  ทิพย์ธรรมธารา นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักทรัพยากรบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
              ๑. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการ

ประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 700  MHz  2600 MHz และ 26 GHz  ณ 
ส านักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช           
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด /บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) / บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด /บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ส าหรับผลการประมูลรวม ๓ คลื่นความถี่ 
จ านวน ๔๘ ใบอนุญาต เป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๕๒๑ ล้านบาท 
แบ่งเป็นคลื่นความถี่ 700 MHz เงินประมูลรวม ๕๑,๔๖๐ ล้านบาท คลื่น
ความถี่ 2600 MHz เงินประมูลรวม ๓๗,๔๓๔ ล้านบาท และคลื่นความถี่ 



๓ 
 

26 GHz เงินประมูลรวม ๑๑,๖๒๗ ล้านบาท  ขอขอบคุณกรรมการ กสทช.
ทุกท่านที่มาร่วมงาน และขอบคุณท่านเลขาธิการ กสทช.และส านักงาน 
กสทช. ที่ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

              ๒. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส านักงาน กสทช. ได้รับมอบเงินจากบริษัท 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 
2600 MHz งวดที่ ๑ จ านวน ๒,๐๙๓,๐๒๗,๐๐๐ บาท (สองพันเก้าสิบสาม
ล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาท) และจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ผู้ชนะการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz งวดที่ ๑ จ านวน ๙๗๔,๑๒๘,๐๐๑.๐๗ บาท 
(เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งบาทเจ็ดสตางค์) แล้ว                      
โดยในวันเดียวกัน ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช.พันเอก ดร.นทีฯ     
กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. ประวิทย์ฯ และเลขาธิการ กสทช. ได้ร่วมพิธี
มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม ย่าน 2600 MHz ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN)  

๓. เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)  ประธาน กสทช. ได้ร่วมพิธี
มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพ่ือกิจการโทรคมนาคม ย่าน 26 GHz ให้แก่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด   

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓  
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  :   รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั ้งที ่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที ่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ         
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

  
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน  
๑๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ 

มานะกิจ) ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓ : กสทช.      
พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) 
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓  ท่าน  ได้แก่    
นายภาณุ  ต่อตระกูล  นายสุนทร  เหมทานนท์  และนายวิษณุ ปาณวร  ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช. พลโท ดร. 
พีระพงษฯ์ เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓  :  มท. ทท. คท.๑ คท.๒ 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :    รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : มท. 

    
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม

แทน กสทช. ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๓  ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คดี ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :   รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓)  : ปส. 
   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมี
มติใหเ้ปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓) และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๕ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานการเงินของส านักงาน กสทช. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒ : ลย.  
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเงินของส านักงาน กสทช. ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามหมวด ๔ การบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๘๓ ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  มีข้อสังเกต ๑) เรื่องรายได้จากการด าเนินงานของ

ส านักงาน กสทช. เปรียบเทียบข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายได้
ลดลงจากข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  ขอให้ส านักงาน กสทช. แก้ไขให้
ถูกต้อง โดยใส่วงเล็บเพ่ือแสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลงด้วย  และ ๒) เรื่องจ านวน 

 ของลูกหนี้ค้างช าระที่เกิน ๗๓๐ วันมีจ านวนหลายราย ส านักงาน กสทช. จะมี
แนวทางด าเนินการแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ยังมีลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเลขหมาย 
จ านวน ๓-๔ ราย หากไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเลขหมายก็ขอให้เรียกคืนเลขหมายนั้น 
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. รับไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตัวเลขให้ถูกต้อง และรายงาน
ให้ที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบต่อไป   

 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานผลเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติกรณีบ่อพักท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินระเบิด
ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) : ปท.๑   

 
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานผลเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติกรณีบ่อพักท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน

ระเบิด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : ผลการปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช. ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ 

จ ากัด จัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 
จ ากัด (มหาชน) : ชท.  

 
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช. ให้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 

คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด จัดให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท               
ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้สามารถให้บริการส่งข้อความสั้น
ได้แล้ว ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ปส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของผู้ยื่นขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่
ปรากฏประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๗๗ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๔๓  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน   ๒๑  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จ านวน   ๑๓  สถานี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ครอบครัวข่าว ๓ ช่วงเตะผ่าหมาก” 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓)           
มีการใช้ภาษาไม่เหมาะสม : ผส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติการด าเนินการตามข้อร้องเรียน กรณีการใช้ภาษาไม่เหมาะสม
ของผู้ด าเนินรายการ “ครอบครัวข่าว ๓ ช่วงเตะผ่าหมาก” ช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) เนื่องจากการออกเสียงชื่อบุคคล



๗ 
 

ซึ่งเป็นของผู้ด าเนินรายการเป็นเรื่องปัจเจกชน โดยที่ชื่อดังกล่าวไม่มีค าตัวสะกดและ
ความหมายทีไ่ม่เหมาะสม ไม่หยาบคาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
จึงไม่ขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บ

ค่าปรับอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายหลังยกเลิกสัญญาการใช้บริการ พร้อม
จัดเก็บอุปกรณ์ (เลขที่ ๓๑/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบ

การเรียกเก็บค่าปรับอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายหลังยกเลิกสัญญาการใช้บริการ 
พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ (เลขที่ ๓๑/๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือชี้แจงรายละเอียด

กรณีระงับสัญญาณ True Visions โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒) 
: บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือ

ชี้แจงรายละเอียดกรณีระงับสัญญาณ True Visions โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(เลขที่ ๓๔/๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบและยกเว้นการ

เรียกเก็บค่าบริการหลังจากยกเลิกการใช้บริการ จ านวน ๔๑๑.๘๗ บาท (เลขที่ 
๓๕/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบ

และยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการหลังจากยกเลิกการใช้บริการ จ านวน ๔๑๑.๘๗ บาท 
(เลขที่ ๓๕/๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่าประกันกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๗/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการถอนเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่า

ประกันกล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๗/๒๕๖๒) เนื่องจาก
บริษัทฯ ด าเนินการยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหายเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด 
ช่องรายการ People TV : ปส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล 

จ ากัด ช่องรายการ People TV ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท            
พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่โดยเคร่งครัด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ปส.  
  

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ของผู้ยื่นขอต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล  
๑ สถานี ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๓๖ สถานี  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน     ๒๕  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน       ๖  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน       ๕  สถานี  

๒. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานี ขึ้นไป ข้อมูล วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๗ นิติบุคคล  ๑๕๕ สถานี 

 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑  :  การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้ทดลองประกอบกิจการ 

จ านวน ๒ สถานี : ปส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน  ๒ สถานี 

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญชัยบรอดคาสติ้ง สถานีคลื่นรวมใจไทนาหว้า 
จังหวัดนครพนม (รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๗๖) และห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุรีรัมย์เวิลด์  
สถานีปายเวิลด์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๕๔) ตามข้อ ๑๒ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการ ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจาก
ผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ
ด้วยตนเอง  

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๒ สถานี              
ตามข้อ ๑. เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิใน
การเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความ
ประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  

๓. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๒ สถานี ตามข้อ ๑. ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องการมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

 
 



๑๐ 
 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม 
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ตามข้อ ๑.  หากพบการกระท าความผิด 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค รายงาน
ผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและการท าลาย
เครื่องวิทยุคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายังส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม 
เพ่ือทราบต่อไป 
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑  เรื่อง  การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ 
ผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒  : การอนุญาตให้บริษัท ทักษภร มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์            

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ WISDOM 
TV : ปส.  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ทักษภร 
มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ WISDOM TV  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี                
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ทักษภร มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก             
ช่องรายการ WISDOM TV 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓  : การอนุญาตให้บริษ ัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน ์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
หนัง แชลแนล  : ปส.     

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์               
โปรดักชั่น จ ากัด ช่องรายการ หนัง แชลแนล  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓   เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
หนัง แชลแนล              

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔  : การอนุญาตให้บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์            

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Tiger 
Shopping Variety : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แกบ่ริษัท ไซเบอร์คอล 
จ ากัด ช่องรายการ Tiger Shopping Variety โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Tiger 
Shopping Variety 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  :  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก 
จ านวน ๑๒๑ สถานี   : ปส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงของ
กองทัพบก จ านวน ๑๒๑ สถานี ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับ
ใบอนุญาตเพ่ือให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยจะต้อง
จัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย             
๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๕  เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ของกองทัพบก จ านวน ๑๒๑ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ :   การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน

ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz  : ปส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน 
ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง             
ผู้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า  
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ 
โดยจะต้องจัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการ         
อย่างน้อย ๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ สถานีวิทยุเสียง
สื่อสารมวลชนระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความม่ันคง สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
ท้องถิ่นแหลมพะยอม จังหวัดร้อยเอ็ด (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๓๔)  : ปส. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสมาคม
สมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นแหลมพะยอม 
จังหวัดร้อยเอ็ด (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๓๔) โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการ ๖ เดือน นับแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง (วันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศขัด
ต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการหารายได้ของผู้ทดลองประกอบ
กิจการบริการสาธารณะ 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นแหลมพะยอม จังหวัดร้อยเอ็ด (รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๖๓๔)   

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๔๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๗ ดังนี้ 

 “ผมขอสงวนความเห็นในการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ที่ยื่นค าขอต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหารายได้จาก
การโฆษณาหารายได้จากการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาเชิงภาพลักษณ์ และ
ได้รับค าสั่งตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแล             
กลุ่มผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้” 

 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘  :  กองบัญชาการกองทัพไทย ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ เอฟ.เอ็ม. จ านวน ๒ สถานี  : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้กองบัญชาการกองทัพไทย ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz จากที่ตั้งเดิม สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบก ถนนพระรามท่ี ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๙๐๑๘๕ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๖๖๘๘ องศาตะวันออก 
ไปที่ตั้งใหม่  ณ  หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  พิกัด 
ละติจูด ๑๓.๘๔๘๘๕๐ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๖๐๐๐๕๐ องศาตะวันออก 
โดยมีเงื่อนไขตามท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด ดังนี้ 

 ๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๑.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๔.๖ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์ 

๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๐๓ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศ
ถึงระดับพ้ืนดิน   

๑.๕ จัดท าและยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เมื่อด าเนินการ
ย้ายสถานที่ตั้งแล้วเสร็จ รวมทั้งให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑.๖ เมือ่ด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับ
ฟังเป้าหมายเดิมในการรับฟังข่าวสาร โดยให้ก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะเวลา ๖ เดือน หากพบ
ผลกระทบให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. เพ่ือท าการก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติมต่อไป  

๑.๗ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าว ก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และกิจการวิทยุการบิน สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับ
การแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 



๑๕ 
 

 ๒. อนุญาตให้กองบัญชาการกองทัพไทย ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz จาก    
ที่ตั้งเดิม สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๘๘๔๕๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๖๒๓๕๐ 
องศาตะวันออก ไปที่ตั้งใหม่  ณ  หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรี ย์  เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  พิกัด ละติจูด  ๑๓ .๘๔๘๘๕๐ องศาเหนือ   ลองจิจูด 
๑๐๐.๖๐๐๐๕๐ องศาตะวันออก  โดยมีเงื่อนไขตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด ดังนี้ 

 ๒.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๒.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๒.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๙.๑ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์ 

๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๐๓ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศ
ถึงระดับพ้ืนดิน   

๒.๕ จัดท าและยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เมื่อด าเนินการ
ย้ายสถานที่ตั้งแล้วเสร็จ รวมทั้งให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.๖ เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับฟัง
เป้าหมายเดิมในการรับฟังข่าวสาร โดยให้ก าหนดระยะเวลาการติดตาม
และตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะเวลา ๖ เดือน หากพบ
ผลกระทบให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. เพ่ือท าการก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติมต่อไป  

๒.๗ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าว ก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถ่ีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และกิจการวิทยุการบิน สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz จะต้องด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการ
รบกวนทันทีท่ีได้รับแจ้ง  

 
 
 



๑๖ 
 

๓. กองบัญชาการกองทัพไทยต้องถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. จ านวน ๒ สถานี   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙  :  กองทัพบก ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ 

รักษาพระองค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให้กองทัพบก ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง            

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz จากที่ตั้งเดิม กองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  พิกัด ละติจูด  

  ๑๓.๗๖๘๓๕๓ องศาเหนือ  ลองจิจูด ๑๐๐.๕๐๘๙๒๓ องศาตะวันออก                
ไปที่ตั้งใหม่ ณ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวง             
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๑๒๗๗๙ องศาเหนือ  
ลองจิจูด ๑๐๐.๕๔๒๑๑๑ องศาตะวันออก โดยมีเงื่อนไขตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด ดังนี้ 

 ๑.๑ การแพร่กระจายคลืน่ของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง  (Omni-Directional) 
 ๑.๒ ก าลังส่งไม่เกิน ๑๐.๗๙ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์ 
 ๑.๓ คุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืน  ๆให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง  
          ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐   

๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๒๐ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศ
ถึงระดับพ้ืนดิน  

๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ Active Splitter ที่ระบบส ารองของเครื่องรับวิทยุการบิน 
จ านวน ๒ ชุด (ระบบส ารองละ ๑ ชุด) เพ่ือป้องกันการรบกวนการใช้งาน
คลื่นความถี่ที่ภาครับวิทยุการบินจากสถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz 

๑.๖ จัดท าและยื่นรายงานการเผยแพร่แปลกปลอม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ เมื่อด าเนินการ
ย้ายสถานที่ตั้งแล้วเสร็จ รวมทั้งให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุกระจายเสียง 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม พ.ศ. ๒๕๖๐  



๑๗ 
 

๑.๗ เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับฟัง
เป้าหมายเดิมในการรับฟังข่าวสาร โดยให้ก าหนดระยะเวลาการติดตาม
และตรวจสอบผลการด าเนินการเป็นระยะเวลา ๖ เดือน หากพบ
ผลกระทบให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. เพ่ือท าการก าหนดมาตรการ
เพ่ิมเติมต่อไป  

๑.๘ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่าว ก่อให้เกิดการ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และกิจการวิทยุการบิน สถานี
วิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz 
จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง 

๒. กองทัพบกต้องรับผิดชอบงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และด าเนินการใดๆ ให้เป็นไป
ตามผลการทดสอบการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ 
รักษาพระองค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz (รายละเอียดปรากฏ
ตามสรุปรายงานผลการทดสอบของสถานีวิทยุดังกล่าว) 

๓. ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้ถือครองและใช้งานคลื่นความถี่ ตามมาตรา 
๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ณ สถานที่ ตั้งของสถานี
วิทยุกระจายเสียง กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz             
(ณ  กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๑๒๗๗๙ องศาเหนือ  ลองจิจูด 
๑๐๐.๕๔๒๑๑๑ องศาตะวันออก) จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันการ
รบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ภาครับวิทยุการบิน และต้องปฏิบัติตามประกาศ 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป 

๔. ให้กองทัพบกจัดให้มีคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังการรบกวนการใช้คลื่น
ความถี่ในกิจการวิทยุการบิน โดยให้มีผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด ผู้แทน กสทช. และรายงานทุกปีหรือทันทีเมื่อมีปัญหา
การรบกวน 

๕. กองทัพบก ต้องถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ 
กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๙  เรื่อง กองทัพบก ขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๘.๐๐ MHz   

 



๑๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การพิจารณาค าร้องขอยกเว้นไม่จดทะเบียนสัญญาเช่า ตามมติที่ประชุม กสทช. 
ที่ก าหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและท่ีตั้งสายอากาศ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อยอด : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบยกค าร้องขอยกเว้นไม่จดทะเบียนสัญญาเช่า ณ ส านักงานที่ดิน              

ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐                
ที่ก าหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อยอด เนื่องจากข้อกล่าวอ้างตามค าร้องของห้างฯ ไม่มี
เหตุให้สามารถรับฟังได้ 

๒. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อยอด ยื่นหนังสือจดทะเบียนสัญญาเช่า                  
ณ ส านักงานที่ดินจังหวัด ณ พื้นที่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงจอหอสัมพันธ์ (รหัส
สถานี ๐๕๕๒๐๑๐๒) คลื่นความถี่ ๙๙.๒๕ MHz ตั้งอยู่ โดยมีระยะเวลาการเช่า
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และการบอกเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อยอด ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐  เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอยกเว้นไม่จดทะเบียนสัญญาเช่า ตามมติ
ที่ประชุม กสทช. ที่ก าหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและ
ที่ตั้งสายอากาศของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต่อยอด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ :  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แจ้งการ

ปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ : ขส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 ๑. รับทราบการแจ้งยกเลิกก าหนดการเปลี่ยนสายน าสัญญาณของระบบสายอากาศ
ส าหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของสถานีส่ง
สัญญาณโทรทัศน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์) เนื่องจากบริษัท 
ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งอุปกรณ์และด าเนินการติดตั้งได้ตามก าหนดดังกล่าว  

 



๑๙ 
 

๒. เห็นชอบก าหนดแนวทางในการพักหรือหยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราว 
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ            
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะต้องมีหนังสือ
แจ้งขออนุญาตต่อ กสทช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนด าเนินการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
แจ้งการปรับปรุงอุปกรณ์เพ่ือให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี : นส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีขององค์การ

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ๒๕๖๐ ช่องรายการ THAI PBS เลขที่ใบอนุญาต B๑-S๒๐๐๑๑-๐๐๐๑-
๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๕๐.๐๐  

๒. เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของกรมประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ช่องรายการ อัตราลดหย่อน
ตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ ได้แก่ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ในส่วน
ภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพ่ือข่าวสารและความรู้ (PRD๒) เลขที่ใบอนุญาต 
B๑-S๒๑๐๔๐-๐๑๙๑-๕๖ และช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV เลขที่
ใบอนุญาต B๑-S๒๑๐๔๐-๐๑๙๐-๕๖  

๓. ไม่อนุญาตให้บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี 
(AMARIN TV) เลขที่ ใบอนุญาต B๑-S๒๐๐๓๑-๐๐๐๖-๕๗ ได้รับสิทธิ
ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ๒๕๖๑ เนื่องจากมีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี ไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี   
 
 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๓ : การก าหนดประเภทรายได้เพื่อการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม : นส.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้

คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๖๒             
ที่ส านักงาน กสทช. จ่ายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (MUX) ถือเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนี่องกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (MUX)  

๒. เห็นชอบให้เงินค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน ที่เกิดจากผลกระทบ
โดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพ่ือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินและสิ่งอ านวยความสะดวก ตามค าสั่งหัวหน้า              
คสช. ที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ส านักงาน กสทช. จ่ายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (MUX) และผู้รับใบอนุญาตให้บริการ            
สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) ไม่ถือเป็นรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (MUX) และผู้รับใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวย           
ความสะดวก (Facility) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การก าหนดประเภทรายได้เพื่อการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 
๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๑๔ : ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน : ผส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบร่างหนังสือตอบกลับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ตามรายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง สิทธิพลเมืองกรณีสื่อโทรทัศน์ถ่ายทอดภาพเหตุการณ์
ผู้ต้องหาฆ่าตัวตาย 



๒๑ 
 

หมายเหต ุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๔  เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข่าวข้นคนเนชั่น”               

เม่ือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบร ิษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด  
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Nation 
TV (ช่อง ๒๒) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง เพ่ือขอความร่วมมือ
ให้ใช้ความระมัดระวังในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหารายการ “ข่าวข้น
คนเนชั่น”  ในการเสนอข่าวสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อาจท าให้
ผู้รับชมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ และให้เป็นไปตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ              
“ข่าวข้นคนเนชั่น” เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ตะลอนข่าว” ทางช่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหา          
ไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล          
ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการ
น าเสนอรายการ เพ่ือไม่ให้มีลักษณะเป็นการใบ้หวยหรือบอกใบ้ตัวเลขอันเป็นการ
ชี้น าชักจูงใจให้เกิดการเล่นพนัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ตะลอนข่าว” ทาง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมี
เนื้อหาไม่เหมาะสม 

 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข่าวเช้าไทยรัฐ” ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหา          
ไม่เหมาะสม : ผส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบร ิษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล               
ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอ
เนื้อหารายการ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการประเภทข่าวสาร (๐๑) รวมถึงก ากับ
ดูแลผู้ด าเนินรายการข่าว เพ่ือไม่ให้มีการใช้ค าพูดในลักษณะที่เป็นการให้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการบอกใบ้ตัวเลข อันอาจเป็นการชี้น าชักจูงให้เกิดการเล่นพนัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข่าวเช้าไทยรัฐ”  
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจ
มีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวที่มีการใช้ภาพกราฟิก 

จ าลองสถานการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม   : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท ทริปเปิลวี 

บรอดคาสท์ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) 
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และระมัดระวังในการน าเสนอข่าวที่มีการใช้
ภาพกราฟิกจ าลองเหตุอาชญากรรมและแสดงขั้นตอนประกอบการน าเสนอ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยอาศัยอ านาจตาม
ข้อ ๑๙ ประกอบกับ ข้อ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕   

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบขอบคุณผู้ร้องเรียน กรณี
ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการข่าว ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ 
มกราคม ๒๕๖๓ มีการน าเสนอข่าวโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง 
(Animation) แทนภาพข่าวการฆาตกรรมเนื่องจากเป็นรายการเดียวกับ              



๒๓ 
 

ที่คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการได้พิจารณาไปแล้ว             
โดยให้ติดตามตรวจสอบการใช้ภาพกราฟิกจ าลองเหตุอาชญากรรมในรายการ 
“ไทยรัฐ นิวส์โชว์” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล            
ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) ต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวที่มี
การใช้ภาพกราฟิก จ าลองสถานการณ์ความรุนแรงอย่างละเอียด ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  คลื่นความถี่ FM ๙๕.๕๐ MHz  อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งกรมประชาสัมพันธ์  ผู้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
คลื่นความถี่ FM ๙๕.๕๐ MHz  เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการ
น าเสนอเนื้อหารายการรวมทั้งเพลงต่างๆ โดยให้ใช้ถ้อยค าที่สุภาพเหมาะสม 
เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ และเป็นไปตามกฎหมาย           
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
แห่งประเทศไทย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  คลื่นความถี่ FM ๙๕.๕๐ MHz  อาจมีเนื้อหา           
ไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

อิสลามสันติชน  คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้มูลนิธิสันติชน 
ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามสันติชน              
คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย



๒๔ 
 

เคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ หากมูลนิธิสันติชน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.  
จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง            
ทั้งนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ดังกล่าว             
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
และขัดต่อผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงอิสลามสันติชน  คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่ง

ยโสธร  คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดยโสธร (ประเภทกิจการบริการทางธรุกจิ) 
ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วันเลิฟ มีเดียเฮ้าส์ (๒๐๑๒) ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งยโสธร คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดยโสธร (ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันเลิฟ มีเดีย
เฮ้าส์ (๒๐๑๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.  จะด าเนินการออกค าสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ทั้งนี้  เนื่องจากการ
ออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ดังกล่าว  เป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ 

 กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ และไม่เป็นไปตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า       
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

 



๒๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งยโสธร  คลื่นความถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดยโสธร (ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขให้สามารถ

รับชมรายการโทรทัศนไ์ดต้ามปกติ (เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๙) : บส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไข

ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๙)   
 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่า หากประสงค์จะ

ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือประสงค์จะเรียกร้องเงินค่าชดเชยความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ซึ่งกรณี 

  ดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจของ กสทช. ผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลในการ
เรียกร้องเงินค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าว หรืออาจน าเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  เพ่ือให้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
แก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : เรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ 

มังกร โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครอง บริษัท อินเตอร์ ไลน์ 
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ มังกร ให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล – ซี พลัส เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-
๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรือ



๒๖ 
 

อ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 

 และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท 
อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ มังกร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ               
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๓  เรื่อง เรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด ช่องรายการ มังกร โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติ๊กรัตน ๙๙๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง รักท้องถิ่น

กันทรารมย์ คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
ติ๊กรัตน ๙๙๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง รักท้องถิ่นกันทรารมย์ คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ 
MHz จังหวัดศรีสะเกษ ระงับการกระท าที ่เป็นการเอาเปรียบผู ้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ครอบ้า ๓๒  เลขสารบบอาหาร ๒๒-๒-๐๐๙๕๓-๒-๐๑๐๓ 
ซึ่งเป็นการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยว่าเป็น
การด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยทันทีที่ ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง              
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา 
๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติ๊กรัตน ๙๙๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
รักท้องถิ่นกันทรารมย์ คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ  ฝ่าฝืนหรือ             
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 



๒๗ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ติ๊กรัตน ๙๙๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
รักท้องถิ่นกันทรารมย์ คลื่นความถี่ ๙๗.๕๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๑ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ            
โดยอนุญาตให้มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชนฯ วัดทัพชัย จังหวัดชุมพร (รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๒๖) คลื่นความถี่ ๑๐๕.๕๐ 
MHz  ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ค าขอ และ
เอกสารประกอบการพิจารณา ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง (๑ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถานี

วิทยุชุมชนเพื่อคนรักษ์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งโอเวอร์ฮิต 
จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๖) ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
กรณีปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
: ปส.  

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ            
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ                  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  

 



๒๘ 
 

                               ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือคนรักษ์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ลูกทุ่งโอเวอร์ฮิต จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๖) ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ กรณีการฝ่าฝืน ออกอากาศในขณะถูกระงับการ
ออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง   

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถานี
วิทยุชุมชนเพ่ือคนรักษ์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งโอเวอร์ฮิต จังหวัด
นครราชสีมา (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๖) เพ่ือก าชับและตักเตือนให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ 
ตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหากพบการกระท าผิดซ้ าอีกจะพิจารณาก าหนด
มาตรการบังคับในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็นโดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือคนรักษ์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ลูกทุ่งโอเวอร์ฮิต จังหวัดนครราชสีมา (รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๖) ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง กรณีปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๔๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒๖ ดังนี้ 

 “ผมขอสงวนความเห็นในการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ที่ยื่นค าขอต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้ นสุดลง
ตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ โดยมีการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศ
ของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง สะท้อน
ประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วย
ความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้”  

 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๒๗ : การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด รุ่งตะวัน สกาย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่งตะวันเรดิโอ จังหวัดตรัง 
(รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๘๓)  กรณีพบการกระท าที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ : ปส.  

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ          
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้  
๑. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด รุ่งตะวัน สกาย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่งตะวันเรดิโอ 
จังหวัดตรัง (รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๘๓) โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ กรณีการฝ่าฝืน ออกอากาศ
ในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลง   

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
รุ่งตะวัน สกาย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่งตะวันเรดิโอ จังหวัดตรัง (รหัส
สถานี ๑๑๕๒๐๑๘๓)  เพ่ือก าชับและตักเตือนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไข
แนบท้ายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง 
(๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
และหากพบการกระท าผิดซ้ าอีกจะพิจารณาก าหนดมาตรการบังคับในล าดับ 
ที่สูงขึ้นต่อไป 

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ)  ขอสงวนความเห็นโดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งตะวัน สกาย กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง รุ่งตะวันเรดิ
โอ จังหวัดตรัง (รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๘๓) กรณีพบการกระท าที่ขัดต่อเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๔๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒๗ ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ที่ยื่นค าขอต่ออายุการ



๓๐ 
 

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ โดยออกอากาศที่เข้าข่ายการกระท าความผิดโฆษณาอาหาร
และยา และเป็นการโฆษณาที่ท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อาหารตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีการฝ่าฝืน
ออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม             
ผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาดไม่ต่อใบอนุญาต ให้อีก 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีปรากฏ

ประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๑ 
สถานี : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ            
โดยอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ   
สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความม่ันคง สถานีคลื่นไทบ้าน จังหวัด
ร้อยเอ็ด (รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๖๑๖) โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่  กสทช. มีมติ เนื่องจากมีคุณสมบัติ ค าขอ และเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณีปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
จ านวน ๑ สถานี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : การอนุญาตให้บริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
PKTV CH1  : ปส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ปราการ 



๓๑ 
 

เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ PKTV CH1  ก าหนดอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๙  เรื่อง อนุญาตให้บริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ประกอบกิจการ  
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก                 
ช่องรายการ PKTV CH1   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : การอนุญาตให้บริษัท พีเอสไอ สาระดี จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทศัน์            

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ PSI               
สาระดี 1  : ปส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของ บริษัท พีเอสไอ สาระดี 
จ ากัด ช่องรายการ PSI สาระดี 1   

 ๒. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท พีเอสไอ 
สาระดี จ ากัด ช่องรายการ PSI สาระดี 1 โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี                
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท พีเอสไอ สาระดี จ ากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  
ช่องรายการ PSI สาระดี 1 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : การอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
จ านวน ๒ ช่องรายการ : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แกบ่ริษัท มีเดียเพล็กซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการ Media TV 
ก าหนดอายุใบอนุญาต ๒ ปี  นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และช่องรายการ 
DOONEE TV ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 



๓๒ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๑  เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก จ านวน ๒ ช่องรายการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๒ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลอง  

                                ประกอบกิจการ จ านวน ๔ สถานี : ปส.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน  

๒ สถานี ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณกร เรดิโอ สถานีท้องถิ่นอ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี และสถานีท้องถิ่นบ้านบัวงาม จังหวัดราชบุรี ตามข้อ ๑๒ (๑) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการ ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ กสทช.            
มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง  

 ๒. รับทราบการขอยกเลิกใบอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๒ สถานี ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยนัมเบอร์วันกรุ๊ป สถานี S.P. เรดิโอ 
จังหวัดนครสวรรค์ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด มันนี่ ทีมมีเดีย สถานีมวลชนต าบล
บ้านดู่ จังหวัดเชียงราย ตามข้อ ๑๒ (๑) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และประกาศ กสทช. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลง
นับตั้งแต่วันที่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความ
ประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี ตามข้อ ๑. และ 
ข้อ ๒. เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการ
ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการ มีความประสงค์จะ
ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

 ๔. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง จ านวน ๔ สถานี ตามข้อ ๑. 
และ ข้อ ๒. ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกอากาศ และ
ท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล            



๓๓ 
 

ที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง              
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง  หากฝ่าฝืนส านักงาน 
กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(คส.) และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้
คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ การท าลาย
เครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๔ สถานี ตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒. หากพบการกระท าความผิด  ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค รายงานผลการ
ด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพการรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่อง 
วิทยุคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) 
เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๓๒  เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๔ สถานี 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท           
เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Five Channel : ปส.  
 

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

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด 
ช่องรายการ Five Channel  ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0117-57 ตั้งแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด เพ่ือให้
ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่ กสทช. อนุญาต และหากประสงค์จะ
เลิกการให้บริการก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องแจ้งเหตุแห่งการเลิกการ
ให้บริการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้ กสทช. เห็นชอบล่วงหนา้
ก่อนเลิกกิจการ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. ก าหนดก่อนเลิกกิจการ 
และข้อ ๑๒ ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ



๓๔ 
 

โทรทัศน์ฯ กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะเลิกการให้บริการก่อนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุให้แจ้งความประสงค์ต่อ กสทช. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนเลิก
ประกอบกิจการ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และน า
เงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการ
มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช.    

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๓ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ของบริษัท เอซี เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Five Channel   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๔ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอส.พี. เคเบิ้ลทีวี : ขส.  
 

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

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอส.พี. เคเบิ้ลทีวี ใบอนุญาตเลขที่ B1-
N21132-0097-55  นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติอนุมัติ 

๒. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอส.พี.เคเบิ้ลทีวี ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง   

๓. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอส.พี. เคเบิ้ลทีวี ด าเนินการรื้อถอนสาย
เคเบิ้ลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและแจ้งผลการด าเนินการ
รื้อถอนสายเคเบิ้ลให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ระดับท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอส.พี. เคเบิ้ลทีวี  



๓๕ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓๕ : การออกอากาศไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด : ขส. บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 

จ ากัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ โดยเคร่งครัด หากบริษัท พีเอสไอ 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าวให้ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง 
ในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป       

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานความผิดหมิ่น
ประมาทต่อบริษ ัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้งานดาวเทียมไทยคม ๕ เป็นดาวเทียมไทยคม ๘ มีการประชาสัมพันธ์ว่า “ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ กสทช. จะมีการปรับระบบการส่งสัญญาณดาวเทียม 
THAICOM ใหม่ ซึ่งจะมีผลท าให้จาน KU Band ไม่สามารถรับชมช่องรายการ
บางช่องได้ หรืออาจมีคุณภาพของสัญญาณลดลง ผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหา
ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเปลี่ยนหัวรับสัญญาณดาวเทียม        
เป็นรุ่น KU Band OK1 และ OK2 โดยติดต่อศูนย์บริการและช่างมาตรฐาน          
พีเอสไอได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้กลับมารับชมช่องรายการต่างๆ ได้ตามปกติ 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน กสทช. โทร. ๑๒๐๐” ซึ่งข้อความ
ดังกล่าวอาจ ท าให้ กสทช. และส านักงาน กสทช. ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการยืนยันการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ กสทช. และส านักงาน 
กสทช. ตามกฎหมาย และจะส่งผลต่อการต่อสู้ทางคดีในประเด็นข้อพิพาทที่
เกี่ยวข้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์
ระหว่างบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด กับ กสทช. และส านักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๕ เรื่อง การออกอากาศไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด 

 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๖ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวทางช่องรายการ  
                             โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง One (ช่อง ๓๑) มีการน าเสนอเนื้อหา

เกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา อาจมี 
                          เนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งปรับทางปกครองแก่บริษัท วัน สามสิบเอ็ด              
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
One  (ช่อง ๓๑) เป็นจ านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๙ 
(๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ 
และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช่อง One (ช่อง ๓๑) ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เข้าข่ายเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรงอันเป็น
การต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๖ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวทาง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง One (ช่อง ๓๑) มีการน าเสนอ
เนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา อาจมี
เนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๗ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวทางช่องรายการ  
                              โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) มีการน าเสนอ 
                              เนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา  
                              อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งปรับทางปกครองแก่บริษัท ทริปเปิล วี 
บรอดคาสท์ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) เป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการออกรายการ   



๓๗ 
 

ทั้งในส่วนของการรายงานสถานการณ์ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ช่วงเย็นถึงช่วง
เช้าของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และการออกอากาศในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

 เหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นการออกอากาศที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อการให้
เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรงอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๗       
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๗ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวทาง
ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง ๓๒) มีการ
น าเสนอเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา 
อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๘ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการข่าวทางช่องรายการ  
                              โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี  (AMARIN TV HD) 
                              (ช่อง ๓๔) มีการน าเสนอเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่   
                              จังหวัดนครราชสีมา อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งปรับทางปกครองแก่บริษัท อมรินทร์ 
เทเลวิชั่น จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี  (AMARIN TV HD) (ช่อง ๓๔) เป็นจ านวนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ เนื่องจากการออกรายการข่าวเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ทางช่อง
รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี  (AMARIN 
TV HD) (ช่อง ๓๔) ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เข้าข่ายเป็น
เนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่างร้ายแรงอันเป็นการ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๘ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศ
รายการข่าวทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องอมรินทร์ 
ทีวี เอชดี  (AMARIN TV HD) (ช่อง ๓๔) มีการน าเสนอเนื้อหาเกาะติดสถานการณ์ 
และถ่ายทอดสดเหตุการณ์ท่ีจังหวัดนครราชสีมา อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 



๓๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับ 
                               การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) ของ   
                               สถานีในกลุ่มภาคใต้ : ทส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช.  เสนอ               
โดยเห็นชอบแผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับ
การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) ของสถานีในกลุ่ม
ภาคใต้ ตามข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลทั้ง ๔ หน่วยงาน โดยจะด าเนินการทั้งสิ้น ๓๖ สถานี ในช่วงระหว่าง
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือ
รองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) ให้ประชาชน
ในพ้ืนทีไ่ด้รับทราบโดยเร็ว ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
เบิกจ่ายจากรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๙ เรื่อง แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล เพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation 
plan) ของสถานีในกลุ่มภาคใต้ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๔๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓๙ ดังนี้ 
“ผมขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้  เนื่องจากเห็นว่าการ
ด าเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับ
การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน  ๗๐๐ MHz (Implementation plan) ของ
สถานีในกลุ่มภาคใต้ จ านวน ๓๖ สถานี ในระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริโภคในพ้ืนที่แต่ถึงปัจจุบันส านักงาน กสทช. ยัง
ไม่มีการเสนอแผนประชาสัมพันธ์ให้ กสทช. พิจารณาเพ่ือเห็นชอบให้
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะที่มีแผนด าเนินการปรับปรุงความถี่
ส าหรับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลตลอดจนระยะเวลา
ด าเนินการชัดเจนแล้ว ส านักงาน กสทช. จึงต้องเร่งจัดท าแผนด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ในกรณีนี้โดยเร่งด่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคลื่นความถี่ฯ วันเวลาด าเนินการที่แน่นอนชัดเจนในแต่ละพ้ืนที่ และ
ผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ ให้บริการโครงข่ายด าเนินการปรับปรุงฯ 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้บริโภครับทราบเกี่ยวกับวิธีการ



๓๙ 
 

ปรับแต่งการรับสัญญาณของเครื่องรับโทรทัศน์เพ่ือให้สามารถรับชมรายการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง”   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่ปรับปรุงใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต             

แห่งประเทศไทย : ชท.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบอัตรา
ค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่ปรับปรุงใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพ่ือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ 
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัย            
ข้อ ๔๖ ประกอบ ข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑  เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายที่ปรับปรุงใหม่ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒  :  ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เฟิร์สไมล์ จ ากัด  : ชท.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เฟิร์สไมล์ จ ากัด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ   
เจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท เฟิร์สไมล์ จ ากัด ด าเนินการเปิดเผย
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๖ 
ประกอบ ข้อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 



๔๐ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๒.๒  เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท เฟิร์สไมล์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓  :  ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 

เอเชีย จ ากัด (มหาชน)  : ชท.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบข้อเสนอ
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
กับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้บริษัท แพลนเน็ต 
คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเปิดเผยข้อเสนอการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๔๖ ประกอบข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แพลนเน็ต          
คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔  : บันทึกแนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้บริการโทรศ ัพท์เคลื่อนที่

ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  (๒๓๐๐ MHz)  
: ชท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบบันทึก 
แนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (๒๓๐๐ 
MHz) ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 



๔๑ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๔  เรื่อง บันทึกแนบท้ายสัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) (๒๓๐๐ MHz) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕  : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  จ านวน ๒ สัญญา 
: ชท. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญาใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  จ านวน ๒ สัญญา ได้แก่ สัญญาใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้า
สายสีน้ าเงิน และ สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ และ
ข้อ ๒๗  ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕  เรื่อง  สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุง เทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน ๒ สัญญา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖  : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ

รถไฟฟา้สายสีน้ าเงนิ (๑๘ สถานี) จ านวน ๒ สัญญา ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด  : ชท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญาใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการรถไฟฟ้า        
สายสีน้ าเงิน (๑๘ สถานี) จ านวน ๒ สัญญา  (๑๘๐๐ MHz) และ (๒๑๐๐ MHz)  
ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อ ๔๗ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๔๒ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๒.๖  เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (๑๘ สถานี) จ านวน ๒ สัญญา ระหว่างบริษัท 
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗  : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (ส่วนต่อขยาย ๔ สถานี) จ านวน ๓ สัญญา ระหว่าง
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  : ชท. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบสัญญาใช้
โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (ส่วนต่อขยาย ๔ สถานี) จ านวน ๓ สัญญา (๙๐๐ MHz) 
(๑๘๐๐ MHz) และ (๒๑๐๐ MHz) ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๗ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๔๗ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๗  เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (ส่วนต่อขยาย ๔ สถานี) จ านวน ๓ 
สัญญา ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล่นขั้นต้น : คท. ๑  
 

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

จ านวน ๔ สมาคม ด าเนินการดังนี้  
 ๑.๑  ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัด

สมุทรสงคราม สมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่นจังหวัดระยอง และสมาคม
วิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี ด าเนินการจัดการอบรมและสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 



๔๓ 
 

 ๑.๒  ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี ด าเนินการจัดการสอบเพ่ือรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 

ทั้งนี้ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นดังกล่าวข้างต้น ด าเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและก ากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดล าดับการจัดสอบ และจัดอบรมและสอบฯ 
โดยให้สิทธิ์สมาคมที่ยังไม่เคยด าเนินการเป็นล าดับแรก และก าหนดล าดับ
สมาคมที่เคยด าเนินการมาแล้วในปีก่อนหน้าตามจ านวนครั้งจากน้อยไปหามาก 
เป็นไปตามล าดับการยื่นค าขอก่อนหลัง  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๘  เรื่อง  การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : อัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร : วท. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบอัตรา
อ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารที่ราคา ๙,๖๕๐ บาท /ท่อย่อย/กิโลเมตร/
เดือน รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นจ านวนเงิน ๑๐,๓๒๕.๕๐ บาท เป็นการชั่วคราว และให้
ส านักงาน กสทช. เร่งรัดที่ปรึกษาโครงการสรุปผลการศึกษาเพ่ือก าหนดอัตราอ้างอิง 
ที่จะใช้ถาวรก่อนที่ส านักงาน กสทช. น าไปรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อไป         

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง อัตราอ้างอิงค่าตอบแทนการใช้ท่อร้อยสายสื่อสาร          
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และบริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขที่ ๓ก/๖๐/๐๐๙ : ปท. ๑ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ิมการให้บริการ

โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network  
Provider and  Service Provider)  ส าหรับบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสู ง 
(Broadband Internet) และอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ที่คลื่นความถี่  ๒.๔ GHz และ 
๕ GHz ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๐/



๔๔ 
 

๐๐๙ โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท่าใบอนุญาตเดิม (หมดอายุวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๗๕)  

๒. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๐/๐๐๙ ในส่วนบริการที่เพ่ิมเติมของ
บริษัทฯ โดยจะระบุวันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
เป็นวันที่แก้ไขเงื่อนไขในการอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) โดยมีรายละเอียด
ตามร่างเงื่อนไขในการอนุญาตท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ขอเพ่ิม
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการอินเทอร์เน็ตแบบ  WiFi ภายใต้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๐/๐๐๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท เยล คอม 

จ ากัด :  ปท. ๒  
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ ให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท เยล คอม จ ากัด             
เพ่ือให้บริการ VoIP Termination  โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ โดยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาตเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนที่
ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๑๑ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 
ของบริษัท เยล คอม จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มี

โครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๑๐ ราย (๑๑ ใบอนุญาต) : ปท. ๒  
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม               

ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ที่ยังมิได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน ๑๐ ราย                           
(๑๑ ใบอนุญาต) ดังนี้ 

 



๔๕ 
 

๑.๑ ให้ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตที่ยังไม่สิ้นอายุ จ านวน ๘ ราย (๙ ใบอนุญาต)   
      สิ้นสุดลง โดยให้มีผลนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ดังนี้ 
 ๑) บริษัท แอ็ดเท็นคอน จ ากัด 
 ๒) บริษัท เอ็นแอบลิง เอเชีย เทค (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 ๓) บริษัท ไลก้า โมบายล์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
 ๔) บริษัท ออริจินอล  เน็ทเวิร์ค จ ากัด 
 ๕) บริษ ัท อี - ไดร์ฟ เทคโนโลยี จ ากัด 
 ๖) บริษทั บีดีเอส เทคโนโลยี จ ากัด  
 ๗) บริษทั มีเดีย ออน คลาวด์ จ ากัด 
 ๘) บริษัท เออีซี เทเลคอม (ประเทศไทย) จ ากัด  
๑.๒ ให้ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตที่เลิกกิจการ จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) 

สิ้นสุดลง  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด อะตอมไอที ไวไฟ  

๑.๓ ผู้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว จ านวน ๑ ราย (๑ ใบอนุญาต) 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้แก่ บริษัท เน็กซัส โกลบอล 
เทคโนโลยี จ ากัด  

๒. เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๑๐ ราย (๑๑ ใบอนุญาต) มีการกระท าผิดเงื่อนไข
ใบอนุญาต จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ บันทึกการกระท าผิดเงื่อนไขในการอนุญาต รวมทั้งรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ 

หรือผู้มีอ านาจในการจัดการนิติบุคคลไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ปฏ ิบัติตาม
เงื่อนไขในการอนุญาต กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และไม่ด าเนินการแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการภายใน
ก าหนดเวลา แล้วแต่กรณี เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้อนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมต่อไป             

๒.๒ ติดตามการช าระค่าธรรมเนียม (หากมี)  
๒.๓ ติดตามตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตภายหลังจากการสิ้นสุดการอนุญาตว่ามี

การประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่  
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง การสิ้นสุดการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จ านวน ๑๐ ราย (๑๑ ใบอนุญาต)    

 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษทั สมาร์ท อินฟราเนท จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม :  ปท. ๑   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ ให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แก่บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ ากัด 
เพ่ือให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วน าแสงแบบ Dark Fiber พร้อมบริการขายส่งและ
ขายต่อ และบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ท่อร้อยสาย พร้อมบริการขายส่ง  โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยมีเงื่อนไขในการอนุญาต
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๒.๑๔ : ยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด : ชท.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ยกเลิก
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ล าปาง ๑ – สฟ. ล าพูน ๒ ระหว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง ยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม : รท. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของฝคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

  ๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ออกไปอีก ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ และให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 
ตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒   



๔๗ 
 

  ๒. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบในส่วนของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยแต่งตั้งนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ทดแทนนางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ที่เสียชีวิต โดยให้มี
วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ และให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม 
ตามค าสั่ง กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นการ
ใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๓. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดยแต่งตั้งผู้อ านวยการส่วนจัดการ
เรื่องร้องเรียน ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับค าสั่งส านักงาน 
กสทช. ที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในและขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ของส านักงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. ภาค และสถาบัน 

  ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๑๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  มีข้อสังเกตขอให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดยให้
คณะอนุกรรมการฯ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งเลขาธิการ กสทช. รับที่จะไปด าเนินการต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ : บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ 
ในภาวะฉุกเฉิน : ดบ.  

 
มติที่ประชุม อนุญาตให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ปรับปรุงแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ 

ในภาวะฉุกเฉินโดยเพ่ิมดาวเทียม Chinasat ๑๒ ส าหรับการใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนรวมไม่เกิน ๕.๕๐ ทรานสปอนเดอร์เป็นการ
ชั่วคราว จนถึงไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
(วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตเป็นไปตามมติ กสทช.              
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระท่ี ๕.๒.๑๖  เรื่อง บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขอปรับปรุงแผนบริหาร
จัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน 



๔๘ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC)  ครั้งที่ ๓ ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 
: คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ   คบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการ

ประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC)  ครั้งที่ ๓ 
( The 3rd Meeting of Joint Technical Committee on  Coordination          
and Assignment of Frequencies  along Myanmar - Thailand Common 
Border – JTC)  ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม               
ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา  

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงรว่มในสว่นของการประชุมเต็มคณะ (Agreed Minutes) 
ในประเด็นด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วย
การประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC)  ครั้งที่ ๓ 
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค     

ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) ครั้งที่ ๙ 
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ   คบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ต่อการก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค  
ว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ ๙ (The 
9th Meeting of Joint Technical Committee on  Coordination and Assignment 



๔๙ 
 

of Frequencies  along Thailand - Cambodia  Common Border – JTC)                     
ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการ
วิทยุคมนาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี  ตามมติที่ประชุมคณะท างานเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วม
ทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง การก าหนดท่าทีเบื้องต้นส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 
(JTC)  ครั้งที่ ๙ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม          

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จพนักงานและการ

สงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ : บย.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จพนักงานและการ

สงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้ร่างระเบียบดังกล่าว
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จ
พนักงานและการสงเคราะห์ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การจัดท าตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ : บย.  
   
มติที่ประชุม เห็นชอบตัวชี้วัด (KPIs) ของส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับส านักงาน  

โดยมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) Function Base ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก  ๒) Agenda Base ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ๓) Area Base ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานในส่วนภูมิภาค และ ๔) Innovation Base ประสิทธิภาพในการพัฒนา
นวัตกรรมและการบริหารองค์กร ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้
ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบ 
(Agenda Base) ในหัวข้อนโยบายส าคัญ ดังนี้ 

 



๕๐ 
 

๑. ข้อที่ ๒ ปรับแก้ไขข้อความเป็น “การเตรียมการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 
๓๕๐๐ MHz เพ่ือน ามาใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 5G และจัดท าหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและการก ากับดูแล”  

๒. ข้อที่ ๖ ปรับแก้ไขข้อความเป็น “การปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล”  

๓. ข้อที่ ๗ ปรับแก้ไขข้อความเป็น “ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน
ของ กสทช. ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ทั้งนี้ โดยให้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับองค์ประกอบนโยบายส าคัญดังกล่าว
ข้างต้น   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง การจัดท าตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม่มี - 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 


