
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
_____________________________________ 

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

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กรรมการ กสทช.  

 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการ

ประชุม 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ 

กสทช. 
๕. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวสุชญา  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. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ และรักษาการ 

ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง   
๓. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู้อ านวยการส านักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๔. นางสุพินญา  จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๖. นางสาวอัจฉรา  ปัณยวณิช ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรบุคคล  
๗. นางรวิภา  ด้วงแดงโชต ิ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๘. นายนิพนธ์  จงวิชิต ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นางพุธชาด  แมนมนตรี วิศวกรเชี่ยวชาญ (ช ๒) ส านักบริหารคลื่นความถี่ 
๑๐. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร    
๑๑. นางสาวใจทิพย์  ศรีโนนชัย ผู้อ านวยการส่วน ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๒. นางสาวชนัณภัสร์  วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๓. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก   นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส่วน ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลกันเอง 

๑๔. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส่วน ส านักทรัพยากรบุคคล  

๑๕. นายรัฐพงศ์  โภคะสุวรรณ  นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๖. นายวสุ  อมรนพวงศ์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๗. นาวาอากาศตรี สมชาย  เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง  

ส านักทรัพยากรบุคคล 
๑๘. นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา   นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 

ส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๙. นางสาวเสาวรส  ทิพย์ธรรมธารา นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักทรัพยากรบุคคล 
๒๐. นางสาวอมรพรรณ  ทองเฟ่ือง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารและจัดการ

เลขหมายโทรคมนาคม 
 



๓ 
 

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

๑. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. พันเอก 
ดร. นทีฯ และเลขาธิการ กสทช. ได้ร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม แบบที่สาม และใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย่าน ๒๖๐๐ MHz ให้แก่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด ณ อาคารอ านวยการ ส านักงาน กสทช. โดยบริษัทฯ ได้มา
ช าระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๒๖๐๐ MHz 
เป็นจ านวนเงิน ๑,๙๑๒,๓๙๙,๑๑๑.๐๒ บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมในวันเดียวกัน
แล้ว 

๒. ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
รัฐบาลได้ขอความร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย
ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน โดยส านักงาน กสทช. ได้จัดท าคู่มือและแนวทางการ
ท างานที่บ้าน (Work from home) และการก าหนดเวลาเข้า–ออกงานมากกว่า 
๑ รอบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ซึ่งส านักงาน กสทช. จะน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบในวันนี้ และ
ได้มีการประชุมเพ่ือสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลตามนโยบาย Work from 
home ไปแล้ว ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และส านักงาน กสทช. ที่ได้
เตรียมการและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ขอให้ก าชับพนักงานและลูกจ้างให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 

 
มติที่ประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่  ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่  ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่  ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 



๔ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน  
๒๓ เรื่อง ดังนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ

การบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
– เดือนมกราคม ๒๕๖๓ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในฯ นย. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ – เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือน
ตุลาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : ชท. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือนตุลาคม 
– เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี ้ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และรายงานข้อมูล 

การเรียกส าเร็จและความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ประจ าปี 
๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ และ ๓ : ชท. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และรายงาน
ข้อมูลการเรียกส าเร็จและความคับคั่ง ณ จุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๕ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  รายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๓ 

และไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒ : จท. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประจ าไตรมาส ๓ 
และไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  รายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ประจ าปี 

๒๕๖๒ : จท. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ

ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าปี ๒๕๖๒ : ดท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวม

กิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ ถึงไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ 
(ครั้งที่ ๕ – ๗) : วท. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบ

รวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ ถึงไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ 
(ครั้งที่ ๕ – ๗) ทัง้นี้ ตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนของเดือนมกราคม ๒๕๖๓ : รท.  

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

เรื่องร้องเรียนของเดือนมกราคม ๒๕๖๓ (ช่วงวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
จ านวน ๖ เรื่อง) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) : ปส. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ โดยให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑ สถานี ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การแจ้งเปลี ่ยนแปลงผู ้อ านวยการสถานีของผู ้ทดลองประกอบกิจกา ร

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ สถานี : ปส.   
 
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีโคตรบูรณ์ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุศรีโคตรบูรณ์ 

๒๐๐๖ 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง สมยศ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลทิพย์ บริบูรณ์ 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง เส้นเสียงเวียงล้านนา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เถินเรดิโอ 
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง เฉวง เรดิโอ โดยบริษัท เฉวง เรดิโอ จ ากัด 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง นากลาง เรดิโอ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด นากลาง เรดิโอ 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) โดยสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
๗. สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง โดยห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด พีอาร์เอส มีเดีย 
๘. สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารมวลชนคนรักษ์ประเทศไทย โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

พีอาร์เอส มีเดีย 
๙. สถานีวิทยุกระจายเสียง Gift FM หนองตาบ่ง โดยบริษัท วิตตี้ กาญจนบุรี จ ากัด 

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การแจ้งเปลี ่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จ ากัด ช่องรายการ GMM25 : ปส.   

 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

จ ากัด ช่องรายการ GMM25 จากเดิม นางสาววีรินทร์  อรวัฒนพันธุ์ เปลี่ยนเป็น 
นางสาวศรุตา  วัชโรทยาน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท สันติภาพ มีเดีย  จ ากัด 

ช่องรายการ อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW) : ปส.   
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด 

ช่องรายการ อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW) จากเดิม นายทวี ภูมิเพชร 
เปลี่ยนเป็น นายวีรชาติ  พิสัยพันธ์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ : ปส.   
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์

เทนเม้นท์ จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ จากเดิม นางสาวพรพรรณ  สมทรัพย์  
เปลี่ยนเป็น นางสาวสมสมร  เที่ยงธรรม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๗๙ 
สถานี : ปส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการ
ชุมชน จ านวน ๗๙ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ปส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ กุมพันธ์ ๒๕๖๓ ของผู้ยื่นต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่า



๘ 
 

มีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้น ๔๔ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๓๕ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวน ๖ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน ๓ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้ง

แก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการให้ครบ ๒๐๐ ช่อง ตามที่บริษัทฯ ได้มีการ
โฆษณาไว้ (เลขที่ ๕๙/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ชี้แจง

รายละเอียดพร้อมทั้งแก้ไขให้สามารถรับชมช่องรายการให้ครบ ๒๐๐ ช่อง ตามที่
บริษัทฯ ได้มีการโฆษณาไว้ (เลขที่ ๕๙/๒๕๖๒) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ :  ผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับข่ายงาน
ดาวเทียม THAICOM-A3B และ THAICOM-G2K ณ ต าแหน่งวงโคจร ๑๒๐ 
องศาตะวันออก : ดบ. 

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินการของส านักงาน กสทช. ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 

๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ
ข่ายงานดาวเทียม THAICOM–A3B และ THAICOM–G2K ณ ต าแหน่งวงโคจร 
๑๒๐ องศาตะวันออก ตามมาตรา ๑๓.๖ ของข้อบังคับวิทยุ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ :  การยกเลิกขอบเขตของงานโครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ : โครงการ 

วิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสัญญาณการออกอากาศ
ในกิจการโทรทัศน์ (Monitoring of internet quality & television signal 
quality research) : ทบ. 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการยกเลิกขอบเขตของงานโครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ : 

โครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสัญญาณการ
ออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ (Monitoring of internet quality & television 
signal quality research) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. รับทราบกรณีโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และ
สัญญาณการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ (Monitoring of internet quality 
& television signal quality research) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ยื่นขอรับการสนับสนุน



๙ 
 

ทุนในประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เรื่องการรับข้อเสนอ
โครงการฯ ประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในกรณีที่โครงการดังกล่าวผ่านการ
เห็นชอบจาก กสทช. ให้น างบประมาณจ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากกรอบวงเงิน
โครงการประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) มาสมทบกับกรอบวงเงิน
โครงการประเภทที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ :  ผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒ (๔) ตามขอบเขตของงาน : โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต : ทบ.  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการยกเลิกขอบเขตของงานโครงการฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ (๔) ตามขอบเขตของงานโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ 

๒. รับทราบการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ พิจารณาทบทวนขอบเขตของงานโครงการฯ ประเภทที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ (๔) : โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และขอบเขตของงานโครงการฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) : 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างการ
เชื่อมโยง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเร่งรัด ติดตามแผน/ผลการ

ด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน กสทช. ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : ยย. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเร่งรัด ติดตามแผน/ผล

การด าเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงาน กสทช. ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : การด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศของบริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) : ดบ. 
 

มติที่ประชุม รับทราบการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศของบริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ :  รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและแนวทาง

ด าเนินการของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวตามแผนการบริหาร
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ๒๕๖๓) : ดบ. 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมและแนวทาง

ด าเนินการของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 
ตามแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จ านวน ๒ สัญญา ของบริษัท ไทยคม 

จ ากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบการสิ้นสุดสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ไทยคม จ ากัด 

(มหาชน) จ านวน ๒ สัญญา ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สัญญาให้บริการทรานส์พอนเดอร์ กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
๒. สัญญาใช้ทรานส์พอนเดอร์กับบริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) สิ้นสุด

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ :  เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ Wish Channel ของบริษัท พีไฟว์ทีวี 
แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อ
ช่องรายการจาก Wish Channel เป็นชื่อช่องรายการไทไชโย 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ Wish Channel ของบริษัท 
พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๐ สถานี) : ปส. 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

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

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๙ สถานี) ได้แก ่
๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๒ สถานี 
๑.๒ ขอเปลี่ยนแปลงก าลังของเครื่องส่ง จ านวน ๒ สถานี 
๑.๓ ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๒ สถานี 
๑.๔ ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ จ านวน ๓ 

สถานี 
๒. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ ของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงศรีวิชัย เนื่องจากระยะทางระหว่างที่ตั้งที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการครั้งแรกและที่ตั้งใหม่ไม่เกินสิบกิโลเมตรทางอากาศ 
ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

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

 
 
 



๑๒ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๑๐ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๒ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ  
กระจายเสียงนี้ ในกรณีนี้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได้ยื่นขอ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และท่ีตั้งสายอากาศ อันเป็นสาระส าคัญ
ในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหา
ประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้ กสทช. จึงควรพิจารณาก าหนดแนวนโยบาย
และมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นวัฒนธรรมอีสาน สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคลื่น
วัฒนธรรมอีสาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๑๙ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz 
จังหวัดขอนแก่น กรณีพบการกระท าที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ : ปส. 

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

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

จ ากัด คลื่นวัฒนธรรมอีสาน สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคลื่นวัฒนธรรมอีสาน รหัสสถานี 
๐๔๕๒๐๒๑๙ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น โดยให้มีระยะเวลา
การทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากพบ
ประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการ
ฝ่าฝืนออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง  

๒. เห็นชอบให้ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ด้วยการออกค าสั่งทางปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือก าชับและตักเตือนให้
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นวัฒนธรรมอีสาน สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคลื่นวัฒนธรรม
อีสาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๑๙ คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น 



๑๓ 
 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในโอกาสต่อไปให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าอีก
จะพิจารณาก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

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

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นวัฒนธรรมอีสาน 
สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยคลื่นวัฒนธรรมอีสาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๑๙ คลื่นความถี่ 
๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น กรณีพบการกระท าที่ขัดต่อเงื่อนไขการ
ทดลองประกอบกิจการ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ที่ยื่น
ค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อ
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ โดยมีการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะถูก
ระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควร
ให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได”้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ของ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งสองฝั่งโขง สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งสองฝั่งโขง 
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๕ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz จังหวัดหนองคาย กรณี
หุ้นส่วนเสียชีวิต : ปส. 

 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งสองฝั่งโขง 

สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งสองฝั่งโขง รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๕ ความถี่ 
๑๐๑.๐๐ MHz จังหวัดหนองคาย กรณีหุ้นส่วนเสียชีวิต เนื่องจากเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อ ๑๐ ของประกาศ 



๑๔ 
 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งสองฝั่งโขง สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งสองฝั่งโขง 
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๕ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz จังหวัดหนองคาย โดยให้มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปีนับตัง้แต่วันที่ กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกทุ่งสองฝั่งโขง สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งสองฝั่ งโขง 
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๒๔๕ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz จังหวัดหนองคาย กรณีหุ้นส่วน
เสียชีวิต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองแพร่ รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๑๕๖ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ กรณีพบประวัติการ
ออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส. 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก่ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองแพร่  รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๑๕๖ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ เนื่องจากเอกสารประกอบ 
การยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ้วนตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากปรากฏประวัติการด าเนินการที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภค จึงให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
 
 
 



๑๕ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองแพร่ มาร์เก็ตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนเมืองแพร่ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๑๕๖ คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดแพร่ 
กรณีพบประวัติการออกอากาศท่ีขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจที่
ยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติการทดลองประกอบกิจการที่
ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง โดยการออกอากาศหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และมีค าสั่งตักเตือนทาง
ปกครองให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สะท้อนประเด็น
ปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความ
เฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสุภาภรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงดอยหลวง 
เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๕๐๐๐๓ ความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงราย : ปส. 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้รับค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสุภาภรณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ดอยหลวง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๕๐๐๐๓ ความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัด
เชียงราย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และก าหนดให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสุภาภรณ์ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงดอยหลวง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๕๐๐๐๓ ความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz 
จังหวัดเชียงราย ด าเนินการดังนี้ 

 
 



๑๖ 
 

๑.๑ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในที่ตั้งใหม่ที่ได้รับอนุญาต 

๑.๒ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และช าระค่าด าเนินการ
ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสุภาภรณ์ สถานี
วิทยุกระจายเสียงดอยหลวง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๕๐๐๐๓ ความถี่ 
๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงราย แสดงหลักฐานการยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ตั้งสถานีตามข้อ ๑.๑ ประกอบการยื่นค าขอฯ พร้อมด าเนินการยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดในประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อนึ่ง ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสุภาภรณ์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงดอยหลวง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๕๐๐๐๓ 
ความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงราย ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอทดลองประกอบ
กิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง
ทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด 

๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิมตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบค าขอ
ทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑. ด้วยเหตุที่การ
ยื่นค าขอเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
ซึ่งผู้ยื่นค าขอมิได้มีเจตนายื่นค าขอล่าช้าตามนัยของกฎหมาย 

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

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกสุภาภรณ์ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงดอยหลวง เรดิโอ รหัสสถานี ๑๔๕๕๐๐๐๓ ความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz 
จังหวัดเชียงราย 

 
 
 



๑๗ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๖ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลายื่น
แบบค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในประเภทกิจการทางธุรกิจ 
ที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็น
ปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ ไม่สามารถยื่นต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วย
ความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ

ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงอีสานมหานคร 
รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดสกลนคร : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้รับค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบ

กิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงอีสาน
มหานคร รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดสกลนคร  
เนื่องจากเหตุที่ท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง
อีสานมหานคร รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัด
สกลนคร ไม่สามารถยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดได้ ไม่ได้เกิดจากความผิดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอฯ 
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอฯ มิได้มีพฤติการณ์เพิกเฉยละเลยที่จะ
ไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังมีความประสงค์ที่ จะต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการต่อไป 

๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาแก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงอีสานมหานคร รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz 
จังหวัดสกลนคร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ 
และช าระค่าด าเนินการตามภาคผนวก ข พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอให้ครบถ้วนตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับแจ้ง
จากส านักงาน กสทช. หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว 
จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการ



๑๘ 
 

ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด อนึ่ง 
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการนั้น ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท้าย
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิมตามข้อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบค าขอ
ทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒. ด้วยเหตุที่การ
ยื่นค าขอเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด
ภายหลังการได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งผู้ยื่นค าขอมิได้มีเจตนายื่นค าขอล่าช้าตามนัยของ
กฎหมาย  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กบอมบ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง
อีสานมหานคร รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ ความถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดสกลนคร 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การให้ความเห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม 
: ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๐ ราย 
๖๙ ช่องรายการ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งก าชับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก 
ด าเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด และก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการที่มีเนื้อหากระทบต่อ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 



๑๙ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก เพ่ิมเติม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลืน่
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ T Variety : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  
แก่บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ T Variety ทั้งนี้ 
โดยก าหนด ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
 

หมายเหต ุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ T Variety 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
กรณียื่นขอครั้งแรก จ านวน ๘ ช่องรายการ : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  
แก่บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๘ ช่องรายการ ทั้งนี้ 
โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ดังนี้ 
๑. ช่องรายการ Al Jazeera English 
๒. ช่องรายการ Animal Planet 
๓. ช่องรายการ Discovery ASIA 
๔. ช่องรายการ beIN SPORTS 2 
 
 
 



๒๐ 
 

๕. ช่องรายการ Eurosport Asia 
๖. ช่องรายการ HITS 
๗. ช่องรายการ HITS MOVIES 
๘. ช่องรายการ TV5MONDE Asia 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก จ านวน ๘ ช่องรายการ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ไทย เซ็นทรัล 
ไชนีส เทเลวิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Thai CCTV : ปส. 
 

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

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ไทย 
เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Thai CCTV ใบอนุญาตเลขที่ 
B1–S21040–0462–56 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส 
เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ไทย 
เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Thai CCTV 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : แผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz : คณะอนุกรรมการ
ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ปส.   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. น าเรื่อง แผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุง
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่
ย่าน ๗๐๐ MHz เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พิจารณาให้ความเห็น ก่อนน าเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง แผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน ๗๐๐ MHz 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ภูมิภาค ของบริษัท ธนบุรีเคเบิลทีวี จ ากัด : ขส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท ธนบุรีเคเบิลทีวี จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ และให้
ด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
แจ้งผลการด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท ธนบุรีเคเบิลทีวี จ ากัด เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข้อ ๑ เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งด าเนินการ
น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และแจ้งผล
การด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง 

 
 
 



๒๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ระดับภูมิภาค ของบริษัท ธนบุรีเคเบิลทีวี จ ากัด 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดกิจเจริญเน็ตเวิร์ค : ขส.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดกิจเจริญเน็ตเวิร์ค ยกเลิกการประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
และให้ด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และแจ้งผลการด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ด
กิจเจริญเน็ตเวิร์ค ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
โครงข่ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงาน 
กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้อยเอ็ดกิจเจริญเน็ตเวิร์ค 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : ข้อเสนอแนวทางของบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ต่อแนวทางตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็น
การทั่วไป (Must carry) : สส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ 
จ ากัด ดังนี้  



๒๓ 
 

๑. จากข้อมูลการยื่นขออนุญาตน าเข้าและผลิตกล่องรับสัญญาณของส านักงาน 
กสทช. และข้อมูลการใช้งานกล่องรับสัญญาณดาวเทียมพบว่า ปัจจุบันผู้ใช้
กล่องรับสัญญาณดาวเทียมประเภท DVB–S ยังมีการใช้งานในจ านวนมาก 
ดังนั้น การก าหนดระยะเวลาในการลดปริมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
ประเภท DVB–S อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในการรับบริการโทรทัศน์ จึงยัง
ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการดังกล่าว  

๒. เห็นชอบให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ แบบไม่ใช้คลื่นความถ่ีด าเนินการตาม
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

๓. ผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปจะด าเนินการส่งสัญญาณเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ด้วยวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสม
และให้เป็นไปตามข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อการรับชม
รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้บริโภค 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง ข้อเสนอแนวทางของบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 
ต่อแนวทางตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must carry) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับ

สัญญาณ LNB โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เลขที ่(๖๓/๒๕๖๒) : บส. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยุติ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากั ด 

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับสัญญาณ LNB โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เลขท่ี ๖๓/๒๕๖๒)  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่า หากประสงค์จะ

ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของ กสทช. ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่ องดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือให้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายได้ 

 
 



๒๔ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์รับสัญญาณ LNB โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เลขท่ี ๖๓/๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติทั้งในระบบ 
C–Band และ KU–Band (เลขที ่(๕๐/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้

สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติ
ทั้งในระบบ C–Band และ KU–Band (เลขท่ี ๕๐/๒๕๖๒) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่า หากประสงค์จะ
ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของ กสทช. ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพ่ือให้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลใน
การเรียกร้องค่าเสียหายได้ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้
สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้ตามปกติทั้ง
ในระบบ C–Band และ KU–Band (เลขท่ี ๕๐/๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ที่ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ : วส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ที่ปรับปรุงภายหลังการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ  

 



๒๕ 
 

๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ในประเด็นที่ได้มีการปรับปรุง และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) ที่ปรับปรุงภายหลังการรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑ – สฟ.แม่สอด ระหว่าง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด : ชท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑ – สฟ.แม่สอด ระหว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.ตาก๑ – 
สฟ.แม่สอด ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ เส้นทาง สฟ.สุราษฎร์ธานี–
สฟ.ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
แก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ เส้นทาง สฟ.สุราษฎร์ธานี–
สฟ.ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผย
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ 
วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ 
เส้นทาง สฟ.สุราษฎร์ธานี–สฟ.ภูเก็ต๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
จ านวน ๓ สัญญา : ชท. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด จ านวน ๓ 
สัญญา (๙๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz และ ๒๑๐๐ MHz) ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ 
และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 



๒๗ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
จ านวน ๓ สัญญา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน

โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (๘๕๐ MHz) : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (๘๕๐ MHz) ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ 
และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหต ุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (๘๕๐ MHz) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน ๔ สัญญา : ชท. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน ๔ สัญญา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑. สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
๒. สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด 
 



๒๘ 
 

๓. สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

๔. สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท ทีโอที  
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔ สัญญา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระยะยาว (IRU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด จ านวน ๕ สัญญา : ชท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระยะยาว (IRU) ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด จ านวน ๕ สัญญา ดังนี้ 
๑. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.สุราษฎร์ธานี – สฟ.คลองแงะ  
๒. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.พิษณุโลก ๒ – สฟ.ล าพูน ๒  
๓. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.รังสิต – สฟ.พิษณุโลก ๒  
๔. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.บางพลี – สฟ.ขอนแก่น ๑  
๕. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ.บางกอกน้อย – สฟ.บ้านดอน 
และให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระยะยาว (IRU) ระหว่าง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด จ านวน ๕ สัญญา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : สัญญาการใช้ทรานส์พอนเดอร์ ระหว่างบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด : ชท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช้ทรานส์พอนเดอร์ ระหว่างบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่ง



๒๙ 
 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๘ 
วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้บริษัททั้งสองปรับถ้อยค าเรียกชื่อสัญญาให้สอดคล้องตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง สัญญาการใช้ทรานส์พอนเดอร์ ระหว่างบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ

ส านักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ : จท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติยกเลิก
การใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของส านักงาน
เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๓๒ ของส านักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ ๑๖๓ จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๑๗ ให้แก่บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ 
การ์เด้นท์ ๑๖๓ จ ากัด โดยบริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ ๑๖๓ จ ากัด มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ ๑๖๓ จ ากัด ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 
 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : บริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๑๐ ให้แก่บริษัท แซด ที โอ 
เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยบริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) 
จ ากัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร่งครัดต่อไป 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท แซด ที โอ เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จ ากัด ขอรับการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติยื่นขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขอบข่ายใบอนุญาตให้
จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ : ทท.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการให้บริการทดสอบตามใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วย
ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประเภทที่สอง ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑ 
ให้แก่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เพ่ิมเติม ๔ รายการ ยกเลิก ๒ รายการ) โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ กสทช. มีมติ และสิ้นสุดในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติยื่นขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
ขอบข่ายใบอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : ข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาตต่อค าสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ เรื่อง ห้ามเรียกเก็บ
ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่แตกต่างกันส าหรับ
บริการโทรคมนาคมลักษณะเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน : นท.    

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากเรื่องนี้
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจก้าวล่วงในอ านาจศาล
ไปพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการมาตรการ
บังคับทางปกครองตามกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง ข้อเสนอของผู้รับใบอนุญาตต่อค าสั่ง กทช. ที่ ๑๙/๒๕๕๓ 
เรื่อง ห้ามเรียกเก็บค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมจากผู้ใช้บริการในอัตราที่
แตกต่างกันส าหรับบริการโทรคมนาคมลักษณะเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๓ : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

(กทปส.) เรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ระยะที่ ๒ 
การก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และพื้นที่ห่างไกล 
(Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ถท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ (กทปส.) เรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐาน ระยะที่ ๒ การก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) 
และพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในกรอบวงเงินไม่เกิน ๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ภายใต้กรอบวงเงินที่ กสทช. ให้ความเห็นชอบ และให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (กทปส.) เรื่อง แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐาน ระยะที่ ๒ การก ากับดูแลบริการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ชายขอบ 
(Zone C+) และพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ ( (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน
โครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (๑๘ สถานี) ระหว่างบริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด จ านวน ๓ สัญญา : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (๑๘ สถานี) ระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน 
๓ สัญญา (๙๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz และ ๒๑๐๐ MHz) 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง สัญญาใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน (๑๘ สถานี) ระหว่างบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด จ านวน ๓ สัญญา 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : การน ารายการมาค านวณคลาดเคลื่อนด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท 

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) จากการให้บริการตาม
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว : คณะท างานตรวจสอบเงิน
น าส่งรายได้แผ่นดินฯ นท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบความเห็นของคณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการ

ให้บริการในระยะเวลาความคุ้มครองผู้ใช้บริการ ต่อค าขอทบทวนเกณฑ์การ
พิจารณาตามผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายจากการให้บริการตามมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

๒. รับทราบค าขอทบทวนเกณฑ์การพิจารณาตามผลการพิจารณาค่าใช้จ่ายจาก
การให้บริการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ของบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 



๓๓ 
 

๓. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ทบทวนมติที่ประชุม กสทช.  ครั้งที ่ 
๒๐/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง ผลการตรวจสอบ
เงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 
๘๕๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) และค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ในส่วนของข้อ ๒. 

๔. เห็นชอบให้เพิกถอนมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง ผลการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๘๕๐ MHz และ 
๑๘๐๐ MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และ
ค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลา
คุ้มครองผู้ใช้บริการ ในส่วนของข้อ ๒. 

๕. เห็นชอบให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) น าส่งเงิน
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๘๕๐ MHz และ 
๑๘๐๐ MHz ในช่วงคุ้มครองผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่เข้าสู่มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการดังกล่าว (๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ – ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑) เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๗๓๖,๖๐๒,๗๖๕.๖๑ บาท  
อนึ่ง กสทช. ได้เคยมีค าสั่งตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
น าส่งเงินรายได้ข้ันต่ า เป็นจ านวนเงิน ๖๐๓,๘๐๖,๘๗๕ บาท ไปแล้ว ซึ่งบริษัท
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ช าระเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงมีค าสั่งให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) น าส่งเงินรายได้เพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 
๑๓๒,๗๙๕,๘๙๐.๖๑ บาท พร้อมดอกผลมายังส านักงาน กสทช. เพ่ือที่จะได้
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป และหากมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่าผู้ให้บริการ
ยังคงมีเงินรายได้ที่ต้องน าส่งตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญา
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
เพ่ิมเติมอีก กสทช. จะพิจารณาเรียกเก็บเพ่ิมเติมต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๕ เรื่อง การน ารายการมาค านวณคลาดเคลื่อนด้านรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) จากการ
ให้บริการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 

 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ :  พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดวันสิ้นสุดทางปกครองของเลขาธิการ กสทช. 
กรณีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้ให้บริการ ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) : มท. จท. 

 
มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดวันสิ้นสุดทางปกครองของ

เลขาธิการ กสทช. กรณีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ไว้พิจารณา 
ทั้งนี้ โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน ๑ คณะ โดยมีส านักงาน กสทช. 
ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอ
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  อนึ่ง ขอให้กรรมการ กสทช. จัดส่งรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวให้ส านักงาน กสทช. เพ่ือรวบรวมน าเสนอประธาน กสทช. ลงนาม
แต่งตั้งต่อไป  

 ๒. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. 
รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ตามข้อ ๑. พิจารณาให้ความเห็นเฉพาะประเด็นเรื่องวันสิ้นสุดการก าหนด
ค่าปรับทางปกครองตามท่ีมีการอุทธรณ์เท่านั้น  

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามข้อ ๑. 
พิจารณาให้ความเห็นให้ครอบคลุมในทุกประเด็น ทั้งนี้ โดยจะได้จัดท าบันทึก
ความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๒.๑๖ เรื่อง พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งก าหนดวันสิ้นสุดทาง
ปกครองของเลขาธิการ กสทช. กรณีบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การบริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท ์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) 



๓๕ 
 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๒.๑๖ ดังนี้ 

“ผมขอยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช.  ๑๐๐๕/๓๒ ลงวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และขอสงวนความเห็นมติที่ประชุม ในกรณีที่ประชุมเสียง
ข้างมากมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น โดยก าหนดอ านาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการการพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะประเด็นเรื่องวันสิ้นสุดการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครองตามที่มีผู้ประกอบการอุทธรณ์มา โดยมีเหตุผล 
ดังนี้ 

๑. เมื่อพิจารณาค าอุทธรณ์แล้วผมเห็นว่ามีประเด็นที่บริษัทฯ ได้ยกขึ้น
กล่าวอ้างหลายประเด็นด้วยกัน ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาในทุกประเด็น 
มิใช่พิจารณาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการก าหนดวันสิ้นสุด
ค่าปรับทางปกครองเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่
เกี่ยวเนื่องกับการก าหนดอัตราค่าปรับทางปกครอง อาทิ การค านึงถึงหลัก
ความได้สัดส่วน ความเหมาะสม และความจ าเป็น ตลอดจนกระบวนการ
ขั้นตอนบังคับทางปกครองที่ผ่านมาของส านักงาน กสทช. และข้อเท็จจริงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

๒. นอกจากนี้ ยั งมีประเด็นในข้อกฎหมายที่ ต้องพิจารณาใน
ข้อเท็จจริง กล่าวคือ การน าพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้ในกรณีนี้นั้น จ าเป็นต้องมีการพิจารณาข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินการ ตามความในมาตรา ๓ ซึ่งก าหนดว่า “ความในวรรคหนึ่งไม่มี
ผลกระทบกระเทือนถึงกฎหมายหรือกฎใดที่ก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค” 
แม้ว่าส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีหนังสือแจ้งข้อหารือและ
ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ฯ จะระบุว่า “...หากการน าวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้นั้น เป็นการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกผู้บริโภค
และยังสามารถคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคได้ ก็ย่อมอยู่ในบังคับที่อ้างฯ ได้” 
ก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริงแล้วยังต้องพิจารณาหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและประวัติการร้องเรียนจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการน าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ว่าเป็นกรณีที่อ านวยความ
สะดวกหรือคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างแท้จริง โดยส านักงาน กสทช. ได้
มีการประสานงานกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ 
เนื่องจากที่ผ่านมาไม่พบว่าส านักงาน กสทช. มีการด าเนินการในขั้นตอนนี้ 

ดังนั้นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นใน
กรณีนี้ จึงสมควรก าหนดอ านาจหน้าที่ให้พิจารณาครอบคลุมถึงประเด็นและ
ข้อเท็จจริงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาข้อมูล
ข้อเท็จจริงและใช้ดุลพินิจมีมติได้อย่างถูกต้อง ก ากับดูแลการประกอบกิจการ
ได้อย่างโปร่งใสและสามารถท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด” 



๓๖ 
 

๓. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๒๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๒.๑๖ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน ๑ คณะ 
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเฉพาะประเด็นเรื่องวันสิ้นสุดการก าหนด
ค่าปรับทางปกครองเพียงประเด็นเดียว โดยผมมีความเห็นว่าควรให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นครอบคลุมทุกประเด็น เช่น วิธีการ
ค านวณค่าปรับทางปกครองตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การบังคับทางปกครองในกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยกค าร้องการขอรับสนับสนุนค่าส่ง

สัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียม อินเทลแซท แก่
บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด : มส. สส. ทบ. 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. 

ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยกค าร้องแก่บริษัท 
เนกซ์สเตป จ ากัด โดยมีเหตุผลประกอบการยกค าร้องตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบการแจ้งสิทธิ
ในการโต้แย้งค าสั่งทางปกครองของ กสทช. โดยการน าคดีฟ้องต่อศาลปกครอง
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. รับ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับแก้ไขถ้อยค าในร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการ
ยกค าร้องแก่บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ต่อไป 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) 
ขอสงวนความเห็น โดยจะได้จัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ร่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยกค าร้องการ
ขอรับสนับสนุนค่าส่งสัญญาณท่ีให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียม
อินเทลแซท แก่บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓/๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๓.๑ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นโดยไม่เห็นชอบกับเหตุผลดังกล่าวเนื่องจาก
ผมได้เคยสงวนความเห็นว่าที่ประชุมไม่อาจให้ส านักงาน กสทช. จัดท าหนังสือ
แจ้งบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ขึ้นใหม่ เนื่องจากที่ประชุม กสทช. ยังไม่เคยมี
มติโดยระบุเหตุผลที่จะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ดิจิตอลมัสแครี่ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท 



๓๗ 
 

ตามท่ีบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด ร้องขอ ส่งผลให้มติยกอุทธรณ์ของบริษัท เนกซ์
สเตป จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ไม่สามารถกระท าได้ และไม่อาจหยิบยกข้อ ๒๓ ของระเบียบ กสทช. 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้นมาทบทวนมติของ 
กสทช. ได้ ส่วนที่ระบุในร่างหนังสือนี้ว่า กสทช. ยกค าร้องขอรับการสนับสนุน
ค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท 
ของบริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด เป็นเพราะ คสช. ไม่รับพิจารณาหรือให้ความเห็น
กรณีท่ีส านักงานกสทช. ได้มีหนังสือขอให้ คสช. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ ก็มิใช่
เหตุผลอันแท้จริงที่ กสทช. ยกค าร้องดังกล่าว” 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๓.๑ ดังนี้ 

“ผมขอยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ สทช.๑๐๐๕/๕๕ ลงวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๒ และขอสงวนความเห็นในกรณีซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
หนังสือแจ้งผลการพิจารณายกค าร้องแก่บริษัท เนกซ์สเตป จ ากัด โดยมี
เหตุผลประกอบการยกค าร้องดังกล่าว ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบการแจ้งสิทธิในการโต้แย้ง
ค าสั่งทางปกครองของ กสทช.  

ด้วยเหตุที่มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วางหลักกฎหมายในเรื่องรูปแบบของค าสั่งทางปกครอง
ไว้ในวรรคแรกว่า “ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทาง
ปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย ๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ...” ดังนั้นการที่ร่างหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการ
ทั่วไปผ่านโครงข่ายดาวเทียมอินเทลแซท ตามข้อ ๒. นั้น ยังไม่มีการยกข้อ
กฎหมายขึ้นอ้างอิงให้ชัดเจนว่า มีเหตุตามบทบัญญัติใดซึ่งท าให้ กสทช. ไม่อาจ
พิจารณาสนับสนุนค่าส่งสัญญาณที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านโครงข่าย
ดาวเทียมอินเทลแชทได้ เพียงแต่ให้เหตุผลทางข้อกฎหมายโดยรวมว่า การที่ 
กสทช. จะมีมติสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนค่าส่งสัญญาณนั้น เป็นกรณีที่ต้อง
พิจารณาตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่
ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเมื่อ กสทช. อ้างว่าได้
ขอความเห็นจาก คสช. เพ่ือพิจารณาการขอรับการสนับสนุน แต่ คสช. ไม่รับ
พิจารณาหรือให้ความเห็น จึงเป็นเหตุให้ กสทช. ไม่อาจพิจารณาสนับสนุน
บริษัทฯ ได้นั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากรายละเอียดของการ



๓๘ 
 

ท างานนั้นอยู่ในดุลพินิจของ กสทช. ที่ต้องพิจารณาด้วยตนเอง ค าสั่งของ 
คสช. เป็นการวางแนวทางหลักโดยทั่วไปจะไม่ลงรายละเอียดถึงรายชื่อบริษัท
อยู่แล้ว การอ้างเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ถูกต้อง อันท าให้ข้อเท็จจริงตามที่บริษัท 
เนกซ์สเตป จ ากัด ทวงถามมา ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยในเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ร่างหนังสือฯ ดังกล่าว เป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามบทบัญญัติข้างต้นได”้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ :  ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของส านักงาน กสทช. (ฉบับที่  ...) 

พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วย

การงบประมาณของส านักงาน กสทช. (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ออกไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ :  ปรับปรุงองค์ประกอบฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 

กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม : กบ. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยปรับปรุง
องค์ประกอบในส่วนของต าแหน่งเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม จากเดิมก าหนดให้ “รองเลขาธิการ กสทช. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) ปรับใหม่เป็น “รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ
โทรคมนาคม”  

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ :  การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ของทุนประเภทท่ี ๒ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๒) ของสายงานกิจการโทรคมนาคม : ทบ. 
 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ    
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ของสายงานกิจการโทรคมนาคม จ านวน ๔ โครงการ    
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนน าไปประกาศเปิดรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ดังนี้  



๓๙ 
 

๑.๑ โครงการทดลองการสื่อสารด้วยระบบ ๕G ส าหรับรถไร้คนขับ ระยะเวลา
ด าเนินงาน ๖๐๐ วัน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๑.๒ โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารในสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ๓๖ เดือน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๑.๓ โครงการจัดท าแนวทางพัฒนาระบบต้นแบบเพ่ือสนับสนุนงานป้องกัน
และปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ๑๒ เดือน งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

๑.๔ โครงการประกวดวิสาหกิจเริ ่มต้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการน า
ระบบบัตรประจ าตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไป
ใช้งาน (แทนบัตร Startup) ระยะเวลาด าเนินงาน ๘ เดือน งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเปิดรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม ออกไป
อีก ๒ เดือน ทั้งนี้ โดยให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 
ของทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒) ของสายงานกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ :  การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) 
ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน และด้าน
การสนับสนุนเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้การ
สนับสนุนโครงการที ่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) 
ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน และด้านการ
สนับสนุนเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามขอบเขตของงาน (TOR) 
จ านวน ๔ โครงการ ๒๑ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๙,๗๘๗,๔๕๗.๐๐ บาท 
ดังนี้ 
๑. โครงการน าร่องสตูดิโอเคลื่อนที่โทรทัศน์ชุมชน (Mobile Studio Community 

TV Pilot Site) จ านวน ๑ ราย ได้แก่ โครงการน าร่องสตูดิโอเคลื่อนที่โทรทัศน์
ชุมชน “พะเยาทีวี” รหัสโครงการ B๑–๐๑๙/๒–๖๒ สมาคมสื่อชุมชนจังหวัด
พะเยา งบประมาณ ๖,๕๑๔,๑๖๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒๔ เดือน 



๔๐ 
 

๒. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน (Community Media Learning Center) 
จ านวน ๑ ราย ได้แก่ โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนเพ่ือเสริมพลัง
การสื่อสารและเข้าถึงการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน รหัสโครงการ 
B๑–๐๑๔/๒–๖๒ มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ ๕,๐๕๒,๖๔๗.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒๔ เดือน 

๓. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน ๙ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๔๘,๒๒๓,๘๓๐.๐๐ บาท ได้แก ่
๓.๑ โครงการ tamacot รหัสโครงการ B๑–๐๐๕/๒–๖๒ บริษัท ท ามะ อะท า 

จ ากัด งบประมาณ ๕,๔๘๓,๗๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน 

๓.๒ โครงการ Let be a Doctor รหัสโครงการ B๑–๐๗๑/๒–๖๒ บริษัท 
เดอะ เน๊กซ์เพจ จ ากัด งบประมาณ ๖,๘๖๔,๐๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๓.๓ โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กลุ่มเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี) 
“รายการบ้านมหัศจรรย์ (Wonder House)” รหัสโครงการ B๑–๐๓๕/๒–๖๒ 
บริษัท เบสโซ จ ากัด งบประมาณ ๔,๒๑๒,๕๙๐.๐๐ บาท ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๓.๔ โครงการผลิตรายการเพื่อการพัฒนาการเด็กปฐมวัย “ใจใส..ใส่ใจ” 
รหัสโครงการ B๑–๐๔๗/๒–๖๒ บริษัท สื่อดลใจ จ ากัด งบประมาณ 
๓,๖๐๖,๙๗๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๓.๕ โครงการ Kids Zone รหัสโครงการ B๑–๐๒๕/๒–๖๒ บริษัท เท่นิยม 
จ ากัด งบประมาณ ๖,๘๕๑,๒๑๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน 

๓.๖ โครงการคิดส์ดี ธรรมดี รหัสโครงการ B๑–๐๔๘/๒–๖๒ บริษัท แรงดึงดูด 
สตูดิโอ จ ากัด งบประมาณ ๖,๒๐๙,๒๑๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๑๒ เดือน 

๓.๗ โครงการรายการ "ปริศนาร่างกาย" รหัสโครงการ B๑–๐๒๘/๒–๖๒ 
บริษัท เอ็นดู ๒๐๑๕ จ ากัด งบประมาณ ๖,๗๖๓,๔๗๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๓.๘ โครงการรายการ "จ๊อบคิดส์ พิชิตฝัน" รหัสโครงการ B๑–๐๑๘/๒–๖๒ 
บริษัท ไคลแม็กซ์แ อ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง เอเยนซี่  จ ากัด  งบประมาณ 
๖,๔๘๓,๑๓๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๓.๙ โครงการรายการสารคดีโทรทัศน์ Motion Graphic ชุดว้าว!! อย่างนี้..
นี่เอง รหัสโครงการ B๑–๐๓๐/๒–๖๒ บริษัท เฌอมาศ จ ากัด งบประมาณ 
๑,๗๔๙,๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 



๔๑ 
 

๔. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ จ านวน ๑๐ ราย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙,๙๙๖,๘๒๐.๐๐ บาท 
ได้แก่ 
๔.๑ โครงการ Thaitive รหัสโครงการ B๑–๐๒๑/๒–๖๒ บริษัท เกรท สตาร์ 

ดิจิตอล จ ากัด งบประมาณ ๕,๙๗๕,๙๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๒ โครงการไทยสปิริต รหัสโครงการ B๑–๐๕๐/๒–๖๒ บริษัท วิวไวด์ 
จ ากัด งบประมาณ ๖,๖๘๘,๕๗๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๒ เดือน 

๔.๓ โครงการ Young@Heart Show : Celeb Talk รหัสโครงการ B๑–๐๗๘/
๒–๖๒ บริษัท เดียร์ ๓๖ จ ากัด งบประมาณ ๔,๘๑๙,๒๘๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๔ โครงการเศรษฐกิจชุมชน : รายการลายแทงชุมชน  รหัสโครงการ     
B๑–๐๗๕/๒–๖๒  บริษัท ๒๓๖ โปรดักชั่น จ ากัด  งบประมาณ 
๔,๒๔๔,๖๙๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๕ โครงการผลิตสารคดี “แก่งกระจาน สู่มรดกโลก” รหัสโครงการ      
B๑–๐๐๘/๒–๖๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคแปง กราฟฟิค งบประมาณ 
๕,๙๗๕,๙๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๖ โครงการเสียงแห่งสายลม : Wing Song รหัสโครงการ B๑–๐๗๖/๒–๖๒ 
บริษัท สยาม เอ็นอีเอส จ ากัด งบประมาณ ๖,๐๐๕,๙๑๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๗ โครงการตามรอยลูกเสือ กูลเกื้อวัฒนธรรม น าพาความมั่นคง รหัสโครงการ 
B๑–๐๒๓/๒–๖๒ บริษัท แฟร์ โอเปอร์เรชั่น จ ากัด  งบประมาณ 
๓,๐๓๕,๕๙๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๘ โครงการสื่อสร้างสรรค์รางวัลประชาบดี : รายการคนดีใต้ผืนฟ้า 
รหัสโครงการ B๑–๐๔๖/๒–๖๒ บริษัท ปันฝันปันยิ้ม จ ากัด งบประมาณ 
๓,๖๓๒,๖๕๐.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๙ โครงการ GO GREEN เปลี่ยนโลก รหัสโครงการ B๑–๐๒๒/๒–๖๒ 
บริษัท ยู อีเวนท์ จ ากัด งบประมาณ ๖,๐๔๖,๕๗๐.๐๐ บาท ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

๔.๑๐ โครงการการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ "สุภาษิต ค า ปัง ปัง” (ค าดัง 
อินเทรนด์) รหัสโครงการ B๑–๐๖๔/๒–๖๒ บริษัท เซเท่น กราฟฟิก 
แอนด์ มีเดีย จ ากัด งบประมาณ ๓,๕๗๑,๖๖๐.๐๐ บาท ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

 
 
 



๔๒ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๕ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจการบริการชุมชน และด้านการสนับสนุนเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ :  การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) 
เรื่องรู้เท่าทันสื่อ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้การ
สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) 
เรื่องรู้เท่าทันสื่อ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๒,๔๑๙,๑๒๖.๒๐ บาท 
ดังนี้  
๑. โครงการจัดท ารายการโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้

ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน รหัสโครงการ B๒–๐๓๖/๒–๖๒ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ งบประมาณ ๔,๑๕๘,๑๒๗.๐๐ บาท ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน  

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชน “ตนทันสื่อ” ระดับภูมิภาค รหัสโครงการ B๒–๐๑๓/๒–๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณ ๘,๒๖๐,๙๙๙.๒๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒ (๒) เรื่องรู้เท่าทันสื่อ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ :  การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) 
ตามขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถล่ามภาษามือ
ส าหรับกิจการโทรทัศน์ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้การ
สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) 
จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถล่ามภาษามือ
ส าหรับกิจการโทรทัศน์ รหัสโครงการ B๓–๐๐๒/๒–๖๒ สมาคมล่ามภาษามือแห่ง
ประเทศไทย งบประมาณ ๓,๓๔๒,๑๔๕.๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒ (๓) ตามขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถ
ล่ามภาษามือส าหรับกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ :  การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา 
๕๒ (๔) : โครงการพัฒนาแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้การ
สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา 
๕๒ (๔) จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ รหัสโครงการ 
B๔–๐๐๕/๒–๖๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งบประมาณ ๒,๖๖๒,๕๘๘.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๘ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตาม
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๔) : โครงการพัฒนาแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุคการหลอมรวมสื่อ 



๔๔ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ :  การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีท าความตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐ : โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความม่ันคง ของกองทัพบก : ทบ.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้การ
สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือความมั่นคง ของ
กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร จ านวน ๕๒ ตอน ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
๑๕ เดือน งบประมาณโครงการ ๑๘,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท และให้กองทัพบก โดย
กรมการทหารสื่อสารใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของส่วน
ราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายในโครงการฯ ให้น าส่งคืน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ รวมทั้ง ก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้
ปรับปรุงชื่อตอนที่ออกอากาศให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล โดยให้เน้น
เรื่องการเสริมสร้างความสามัคคีและปรองดองเป็นส าคัญ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๙ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีท าความตกลง
กับหน่วยงานของรัฐ : โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือความมั่นคง ของกองทัพบก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๐ :  การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย : ทบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๑๐ เรื่อง การขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ออกไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๑ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) 
ตามขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้การ
สนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 
กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) 
จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รหัสโครงการ B๓–๐๐๔/๒–๖๒ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณ ๖,๑๖๗,๔๘๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. เชิญหน่วยงาน
ดังกล่าวมาหารือในรายละเอียดเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ก่อนน าเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๑๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๓) ตามขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาบุคลากรของ
ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๒ :  ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการ

ด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน กสทช. : ตบ. 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการ

ด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของส านักงาน กสทช. ตามเอกสาร
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย พ้นจากการเป็น
อนุกรรมการ และแต่งตั้งให้นายสุรพงศ์  ศิรินทราเวช เป็นอนุกรรมการแทน 
ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  
ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการ
ด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของส านักงาน กสทช. ให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ 

 



๔๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๑๒ เรื่อง ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
เสนอแนะการด าเนินการด้านบัญชี และการพัสดุของส านักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๓ : มาตรการลดผลกระทบจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๓๕๐๐ 

เมกะเฮิรตซ์ : กสท. กทค. คณะท างานพิจารณาเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ฯ คบ.  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการด าเนินงานเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับปรุง

การใช้คลื่นความถี่ย่าน ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบกับประชาชน และก าหนดขั้นตอนและมาตรการ
แก้ไขปัญหาจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 
และน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑๓ เรื่อง มาตรการลดผลกระทบจากการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่
ย่าน ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๔ : มอบหมายให้ประธาน กสทช. ปฏิบัติงานแทน กสทช. ในกรณีที่เป็นนโยบาย

ของรัฐบาลขอความร่วมมือมายังส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
: กบ.  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
มีผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ โดยเห็นควรที่จะมีการประชุม กสทช. เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายที่
ส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นจึงไม่เห็นชอบการ
มอบหมายให้ประธาน กสทช. ปฏิบัติงานแทน กสทช. ในกรณีที่เป็นนโยบายของ
รัฐบาลขอความร่วมมือมายังส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๔๗ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๑๔ เรื่อง มอบหมายให้ประธาน กสทช. ปฏิบัติงานแทน กสทช. ใน
กรณีที่เป็นนโยบายของรัฐบาลขอความร่วมมือมายังส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับ
มาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๕ :  หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) : บย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักการและร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ     
(ระดับ ช๑) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้ส านักงาน กสทช. น า
ร่างประกาศประธานฯ เสนอประธาน กสทช. พิจารณาลงนาม เพ่ือให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามประกาศดังกล่าวต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๖ : แนวทางการท างานที่บ้าน (Work from home) ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) : บย. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามแนวทางการท างานที่บ้าน 
(Work from home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม กสทช. เรื่อง การพิจารณาความเหมาะสม
และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผล
เสียหายต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและการให้บริการ
ประชาชน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑๖ เรื่อง แนวทางการท างานที่บ้าน (Work from home) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

 
 
 



๔๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๗ : การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามนโยบายของ กสทช. : การสนับสนุน
สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ สู้สถานการณ์ “ไวรัส
โคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) : ทบ. 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการในการเปิดให้สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนาม            

ของรัฐ มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และงบประมาณ
ของส านักงาน กสทช. โดยให้ปรับเกลี่ยจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
ของส านักงาน กสทช. โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดสัมมนาและงบประมาณ
เดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือใช้ต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID–19) ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีกรอบ
หลักเกณฑ์การสนับสนุน ดังนี้ 
๑. ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการต้องประกอบกิจการสถานพยาบาลของรัฐหรือ

โรงพยาบาลภาคสนามของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือต่อสู้กับสถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” 
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) เท่านั้น โดยให้จัดท าข้อเสนอโครงการถึง
ส านักงาน กสทช. ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒. หากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ให้ใช้งบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ กรณีเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ให้พิจารณาจัดสรรจากงบประมาณของส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน กสทช. ก าหนด 

๓. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนในครั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่ใช้ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤติ COVID–19 ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ 
ของโรงพยาบาลที่เป็นส่วนของการปรับปรุงโดยทั่วไป  

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามนโยบายดังกล่าว และด าเนินการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยเร่งด่วน  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑๗ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามนโยบายของ กสทช. : 
การสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ สู้สถานการณ์ 
“ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) 

 
 
 
 



๔๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑๘ : การก าหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์ COVID–19 
: ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการก าหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้

สถานการณ์ COVID–19 ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การน าเสนอข้อมูลบนสื่อกรณีสถานการณ์ COVID–19  

๑.๑ ด าเนินงานโดยความร่วมมือของส านักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย (ทรท.)  

๑.๒ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
๑) สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รับข้อมูล

และข่าวสารจากช่องทางที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด เพ่ือน าไปเผยแพร่ 
๒) การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ และผู้ประกอบ

กิจการโทรคมนาคม สามารถน าข้อมูลและข้อความที่ได้รับจาก
ช่องทางที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดไปผลิตหรือสร้างสรรค์ได้เอง หรือ
จะน าสื่อกลางที่ส านักงาน กสทช. ผลิตไปเผยแพร่ 

๓) การเผยแพร่ สถานีและผู้ประกอบกิจการสามารถก าหนดช่วงเวลาการ
เผยแพร่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ควรเป็นช่วงเวลาที่ประชาชน
เข้าถึงรับชม รับฟัง หรือรับทราบข้อมูลในจ านวนมาก (ช่วงเวลา 
๐๖.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.) 

๔) กรณีที่มีสถานการณ์เร่งด่วน มีการยกระดับ หรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้อง
สื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ ให้ทุกสถานีและผู้ประกอบ
กิจการทุกรายเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย (ทรท.)  

๑.๓ มอบหมายให้ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ และส านักงาน กสทช. ชี้แจงท า
ความเข้าใจแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้สถานการณ์ 
COVID–19 กับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญประชุมสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เพ่ือขอความ
ร่วมมือให้เผยแพร่ข้อมูลและข้อความส าคัญจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข น าไปเผยแพร่และผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางโทรทัศน์ วิทยุ 
และช่องทางอ่ืนๆ สู่ประชาชน  
ทั้งนี้  ควรแสดงสัญลักษณ์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย (ทรท.) เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและน าไปเผยแพร่ได้ ในทุก
ช่องทาง 
 



๕๐ 
 

๓. การเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ อันเกิดจากเหตุ COVID–19 ให้ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ผังรายการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบย้อนหลังทันทีที่สามารถกระท าได้  

๔. กรณีการออกอากาศรายการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตระหนักรู้ การรณรงค์ 
การให้ความรู้  มาตรการเกี่ยวกับการแก้ไข เยียวยา ผลกระทบที่ เกิดจาก
สถานการณ์ COVID–19 ซึ่งถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ ให้นับจ านวนชั่วโมงทีอ่อกอากาศเพ่ิมขึ้นเป็น ๒ เท่า เพ่ือประกอบ 
การยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑๘ เรื่อง การก าหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ภายใต้
สถานการณ ์COVID–19 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. .... ออกไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ
ที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 


