
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

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

๑.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
๒. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช.  สายงานบริหารองค์กร 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๒. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน รักษาการแทนผู้อ านวยการ 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นายณพ  อังคะสุวพลา ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔.   นางสุชนัน โชคสิทธิกร ผู้อ านวยการส่วน ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 

๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.  พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค 
๒.  นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.  นางสุพินญา  จ าปี ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๔.  นางสาวสภุัทรา  กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ 
  ในกิจการโทรคมนาคม 
๕.  นายเนติพงษ์  ตลับนาค   ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖.  นายณัฐวุฒิ  อาจปร ุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร  
๗.  นายปรัชพัฒน์  วงษ์เนติศิลป์ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘.  นางสาวรุจิรัตน์  โกยกุล ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง 
  และเพ่ือสังคม 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เห็นชอบแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ในช่วงภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 
โดยการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ ด้วยการให้
ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพ่ิมอีก ๑๐ กิกะไบต์ ฟรีเป็นเวลา ๓๐ วัน 
โดยให้ลงทะเบียนตรวจสอบและรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที ่๑๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
และส าหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผู้ให้บริการจะอัปสปีดให้เป็น 100 Mbps ทันที 
ประมาณ ๑.๒ ล้านครัวเรือน โดยไม่ต้องกดรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และ
ส านักงาน กสทช. ที่ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และขอฝากส านักงาน 



๓ 
 

กสทช. ช่วยรายงานสรุปผลการด าเนินการ รวมถึงปัญหาการร้องเรียนจาก
ผู้ใช้บริการดังกล่าว ให้ กสทช. ทราบด้วย 

๒. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. พันเอก  

ดร. นทีฯ กสทช. รศ.ประเสริฐฯ และเลขาธิการ กสทช. ได้ร่วมงานแถลงข่าว
มาตรการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ช่วงโควิด-19 
ร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ 
ปุณณกันต์) และตัวแทนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง ๕ ราย 
ได้แก่ AIS, TRUE, DTAC, TOT และ CAT ซ่ึงได้ร่วมหารือกับ กสทช. เพ่ือออก
มาตรการฯ ให้ประชาชนได้โทรฟรี ๑๐๐ นาที โทรข้ามทุกโครงข่ายเป็นเวลา         
๔๕ วัน นับตั้งแต่กดรับสิทธิ์และได้รับ SMS ยืนยันกลับ ในช่วงวันที่ ๑ - ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ที่ *170* ตามด้วยเลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก กด # โทรออก (เริ่มใช้งานได้ทันทีหลังได้รับ SMS ยืนยัน) 
โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ ๑ เลขหมายต่อ ๑ ค่ายมือถือต่อ ๑ สิทธิ์ และจะได้รับ
สิทธิ์เฉพาะบุคคลธรรมดา เท่านั้น  ขอขอบคุณ กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ กสทช. 
รศ.ประเสริฐฯ และเลขาธิการ กสทช. ที่ร่วมงานการแถลงข่าวในวันดังกล่าว             

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ เมษายน 
๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ เมษายน 

๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ 

เมษายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ  
  

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน    
๑๕ เรื่อง ดังนี้ 

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ :    รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ : มท. 

  
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม

แทน กสทช. ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓  ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คดี ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒  :      รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
: คส.  

      
มติที่ประชุม   รับทราบสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓         
และให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดย
เคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓   :     รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ : คส.    

 
มติที่ประชุม   รับทราบสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓         
และให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดโดย
เคร่งครัดต่อไป ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔   :      รายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให้

เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จ านวน 
๕ สถานี) : ปส. 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช้งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให้เปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จ านวน ๕ สถานี ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือแจ้งให้สถานีทราบต่อไป  

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน จ านวน         
๗ สถานี : ปส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการ
ชุมชน จ านวน ๗ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จ านวน ๒ สถานี :  ปส. 
  
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ตามข้อ ๑๓ วรรคสองของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔  

มีนาคม ๒๕๖๓ : ปส.  
  

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ของผู้ยื่นขอต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อ
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔๕ สถานี ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน ๓๒ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๑๐ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน       จ านวน   ๓ สถานี  

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๖๙/๒๕๖๓ ระหว่างบริษัท ไทยทีวี 
จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒) : มส. 

  
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์คัดค้านค าอุทธรณ์ คดีปกครองหมายเลข 

ด าที่ อร. ๖๙/๒๕๖๓ ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑) และ ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบและยกเว้นการ

เรียกเก็บค่าอุปกรณ์ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการ True Visions 
(เลขที่ ๖๑/๒๕๖๒) : บส.   

 
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบ

และยกเว้นการเรียกเก็บค่าอุปกรณ์ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการ 
True Visions (เลขที่ ๖๑/๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ : ทท. มท. คท.๑ คท.๒ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบรวม

กิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘)  : วท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังการควบ

รวมกิจการระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซีเอส         
ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๘)   ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้           
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๓ : ปส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๓  ของผู้ยื่นขอต่ออายุการทดลอง 
ประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อ
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๖ สถานี ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๖๖ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๒๐ สถานี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : ผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล

เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. 
นนทบุรี เคเบิลทีวี จ ากัด และบริษัท เอ็ม.เอส.เอส.พิษณุโลก เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ : นส.  มส. ปส. 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณารายได้และค่าธรรมเนียมของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล
เน็ตเวิร์ค จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. 
นนทบุรี เคเบิลทีวี จ ากัด และบริษัท เอ็ม.เอส.เอส.พิษณุโลก เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ โดยการรับรู้รายได้และ          
ผลการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับบริษัท เอ็มเอสเอส 
เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (เลขนิติบุคคลใหม่) และบริษัท เอ็ม.เอส.เอส.พิษณุโลก 
เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอขยายเวลาในการน าส่งรายงานผลการ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริมการขายในส่วนของบริการข้อความสั้น : นท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ภายหลัง
ขอขยายเวลาในการน าส่งรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริม
การขายในส่วนของบริการข้อความสั้น ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การ
ก าหนดและก ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ก าหนด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ :  การด าเนินการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ กรณีข่ายดาวเทียม 
THAICOM-P5  ณ ต าแหน่งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออก : ดบ. 

   
มติที่ประชุม               รับทราบการด าเนินการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ กรณีข่ายดาวเทียม 

THAICOM-P5  ณ ต าแหน่งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออก  ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕      : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑   : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : แนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๙๔๒/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท  

ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลสทช.   
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. มอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ 
หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.   

๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๙๔๒/๒๕๖๒  ระหว่าง        
บริษัท  ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลสทช.       
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑  เรื่อง แนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๙๔๒/๒๕๖๒  
ระหว่างบริษัท  ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
ลสทช.  (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านผือ รหัส
สถานี ๐๕๕๒๐๔๔๐ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz  จังหวัดชัยภูมิ กรณีพบการ
กระท าที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)            
มีมตเิห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านผือ 
รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๔๐ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz จังหวัดชัยภูมิ ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบ
กิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่  กสทช. มีมติ เนื่องจากพบประวัติการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืนการ
ออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 

 ๒. เห็นชอบก าหนดมาตรการบังคับตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีหนังสือแจ้งค าสั่ง
ทางปกครองเพ่ือก าชับให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ  สถานี
วิทยุกระจายเสียงบ้านผือ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๔๐ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ MHz 
จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าอีก            
จะพิจารณาก าหนดมาตรการบังคับในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิลาสวิทยุธุรกิจ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงบ้านผือ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๔๐ คลื่นความถี่ ๙๔.๕๐ 
MHz จังหวัดชัยภูมิ กรณีพบการกระท าที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 

 
 



๑๐ 
 

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๒ 
ดังนี้ 

     “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอต่ออายุ ใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภท
กิจการทางธุรกิจ ที่ยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติการออกอากาศ
ที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืนการออกอากาศ
ในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลง สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม                          
ผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก 
ประกอบกับนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตตาม
ประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนด ตามหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น  บัดนี้ได้ล่วงเลยมาเป็น 

  ระยะเวลานานแล้ว จึงเห็นสมควรที่ กสทช. จะทบทวนนโยบายการอนุญาตให้
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได”้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท บารอกัตกระบี่ จ ากัด 

สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อคุณธรรมและจริยธรรม จังหวัดกระบี่ รหัสสถานี 
๑๐๕๒๐๐๒๗ ความถี่ ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่ กรณีพบการออกอากาศขัดต่อ
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ : ปส.   

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และกสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท บารอกัตกระบี่ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคุณธรรม

และจริยธรรม จังหวัดกระบี่ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๒๗ ความถี่ ๙๙.๐๐ MHz 
จังหวัดกระบี่ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด เนื่องจากพบ
ประวัติการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 



๑๑ 
 

 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการก ากับดูแลด้านการ

คุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา กรณีที่ประชุม กสทช. มีมติว่าการ
กระท าของผู้ทดลองประกอบกิจการรายใดเป็นความผิด ให้แจ้งมติที่ประชุม
ดังกล่าวให้ส านัก ปส. ทราบทันที เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดอายุใบอนุญาตต่อไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของบริษัท  บารอกัตกระบี่ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคุณธรรมและ
จริยธรรม จังหวัดกระบี่ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๒๗ ความถี่ ๙๙.๐๐ MHz จังหวัด
กระบี่ กรณีพบการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓ 
ดังนี้ 

     “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ             
ซ่ึงปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
ในกรณีที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒           
มีค าสั่ งให้ระงับการกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริ โภค โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
ซึ่งมีลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกหลวง
หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น และในส่วน
เนื้อหารายการโฆษณาเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควร
ให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก ประกอบกับนโยบาย
การให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ก าหนด ตามหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว              
จึงเห็นสมควรที่ กสทช. จะทบทวนนโยบายการอนุญาตให้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้” 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง              
(๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) : ปส. 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)            
มีมตเิห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เคเอ็ม. โปรดักชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline Radio Pattaya  รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๒๓๖ คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี โดยให้มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

๒. อนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียงไทยทิพย์ เรดิโอ (ชื่อสถานีเดิม PS 
เรดิโอ (เฉลิมพระเกียรติ ต าบลเชื้อเพลิง)) รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๔๖ คลื่นความถี่ 
๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดสุรินทร์ โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่น             
ค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓) 

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ 
ดังนี้ 

     “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ    
ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ที่ยื่นค าขอฯ ภายหลัง
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม 
ผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก 
ประกอบกับนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตตาม
ประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนด ตามหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ



๑๓ 
 

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับมา
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว          
จึงเห็นสมควรที่ กสทช. จะทบทวนนโยบายการอนุญาตให้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได”้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๓ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) : ปส.  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)     
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แก่ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
จ านวน ๓ สถานี  โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการครบถ้วน และไม่ปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ 

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๓ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๕ 
ดังนี้ 

     “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ 
ผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่ม                
ผู้ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด  ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก 
ประกอบกับนโยบายการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 



๑๔ 
 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตตาม
ประเภทที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนด ตามหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับมา
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
จึงเห็นสมควรที่ กสทช. จะทบทวนนโยบายการอนุญาตให้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงนี้อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ :  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๒ สถานี) : ปส.    
  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)     
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๒ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๑ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ พร้อมขอ

เปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๑ สถานี 
 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า

บันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 
 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๒ สถานี)    

 ๒. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน  
๒๕๖๓ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๖ 
ดังนี้ 

  “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีนี้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลง
ก าลังของเครื่องส่ง ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ อันเป็น
สาระส าคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจก่อให้เกิดช่องทางใน



๑๕ 
 

การแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้  ประกอบกับนโยบายการให้
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนด          
ตามหลักการของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๕ นั้น บัดนี้ได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงเห็นสมควร           
ที่กสทช. จะทบทวนนโยบายการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้
อย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๗ สถานี) : ปส.    
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ           
โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๗ สถานี)    
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี ่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๗ สถานี)    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอรับอนุญาต

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ปส. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น      

ค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป    



๑๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
ค าขอรับอนุญาตในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์             

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิบุญนิยม สถานีวิทยุกระจายเสียง
บุญนิยมศาลีอโศก (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๗๓) จังหวัดนครสวรรค์ : ปส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับอุทธรณ์ค าสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง และอนุญาตให้มูลนิธิบุญนิยม ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงบุญนิยมศาลีอโศก 
(รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๗๓) จังหวัดนครสวรรค์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ และให้ยื่นค าร้องขอออกอากาศชั่วคราว 
เพ่ือท าการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีตามกระบวนการที่ก าหนดในมติ
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป 
หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง และหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนดการยื่นค ารับ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ การยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการนั้น ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับที่ ๒) และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระค่าด าเนินการและเงินเพ่ิมตามข้อ ๙ วรรคสี่ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑. เนื่องจากมีการช าระเงินดังกล่าวไว้โดย
ครบถ้วนในคราวก่อนแล้ว 

 
 
 



๑๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๙ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของมูลนิธิบุญนิยม สถานี
วิทยุกระจายเสียงบุญนิยมศาลีอโศก (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๗๓) จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลอง

ประกอบกิจการ จ านวน ๖ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) : ปส.  
  

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

จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์กฤษณะ มีเดีย พลัส สถานี 
N&K Station  และ ๒) ห้างหุ้นส่วน ชูศรีธุรกิจ สถานีโนนไทยสัมพันธ์ ตามข้อ 
๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง            

๒. รับทราบการขอยกเลิกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๔ สถานี ได้แก่ ๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสงค์ทรัพย์ เรดิโอ สถานี
เสียงหนองกี่ ๒) บริษัท แสงจันทร์ ดิจิตอลบรอดคาส จ ากัด สถานีแสงจันทร์
เรดิโอ  ๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมทรัพย์คูณทวี สถานีคลื่นเสริมสร้างคุณค่า
วัฒนธรรม และ ๔) บริษัท บุษย์กาญจณ์มีเดีย จ ากัด สถานีเกาะช้างเรดิโอ          
ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากระยะเวลาทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงแล้ว 

๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม จ านวน ๔ สถานี ได้แก่ ๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์กฤษณะ มีเดีย 
พลัส สถานี N&K Station ๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชูศรีธุรกิจ สถานีโนนไทย
สัมพันธ์ ๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสงค์ทรัพย์ เรดิโอ สถานีหนองกี่ และ              
๔) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมทรัพย์คูณทวี สถานีคลื่นเสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม 
และเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตให้ท า และใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ 



๑๘ 
 

สถานี ได้แก่ ๑) บริษัท แสงจันทร์ ดิจิตอลบรอดคาส จ ากัด สถานีแสงจันทร์        
เรดิโอ  และ ๒) บริษัท บุษย์กาญจณ์มีเดีย จ ากัด สถานีเกาะช้างเรดิโอ ซึ่งใช้
ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการ
ทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะ
ยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

๔. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๖ สถานี ได้แก่
๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์กฤษณะ มีเดีย พลัส สถานี N&K Station ๒)              
ห้างหุ้นส่วน ชูศรีธุรกิจ สถานีโนนไทยสัมพันธ์ ๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสงค์
ทรัพย์ เรดิโอ สถานีเสียงหนองกี่ ๔) บริษัท แสงจันทร์ ดิจิตอลบรอดคาส 
จ ากัด สถานีแสงจันทร์เรดิโอ ๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมทรัพย์คูณทวี สถานี
คลื่นเสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และ ๖) บริษัท บุษย์กาญจณ์มีเดีย จ ากัด   
สถานีเกาะช้างเรดิโอ ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืนส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(คส.) และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการ
ใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ  
การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุ
คมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๖ สถานี ได้แก่ ๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
วงศ์กฤษณะ มีเดีย พลัส สถานี N&K Station ๒) ห้างหุ้นส่วน ชูศรีธุรกิจ 
สถานีโนนไทยสัมพันธ์ ๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสงค์ทรัพย์ เรดิโอ สถานีเสียง
หนองก่ี  ๔) บริษัท แสงจันทร์ ดิจิตอลบรอดคาส จ ากัด สถานีแสงจันทร์เรดิโอ                
๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมทรัพย์คูณทวี สถานีคลื่นเสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม 
และ ๖) บริษัท บุษย์กาญจณ์มีเดีย จ ากัด สถานีเกาะช้างเรดิโอ หากพบการ
กระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. 
ส่วนภูมิภาค รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพถ่ายการรื้อถอน
สายอากาศและการท าลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศกลับมายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) เพ่ือทราบ  

 



๑๙ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๖ สถานี (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลอง

ประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) : ปส.  
  

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

จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (เชียงใหม่) 
สถานีเพ่ือคุณ และ ๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมื่นกรุ๊ปซาวด์ สถานีหมื่นกรุ๊ป           
เรดิโอ ตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ กสทช. 
มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลอง
ประกอบกิจการด้วยตนเอง  

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค 
(เชียงใหม่) สถานีเพ่ือคุณ และ ๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมื่นกรุ๊ปซาวด์ สถานี
หมื่นกรุ๊ปเรดิโอ  เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พร้อมกับการสิ้นสุด
สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความ
ประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

๓. เห็นชอบให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ 
๑) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (เชียงใหม่) สถานีเพ่ือคุณ และ ๒)   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมื่นกรุ๊ปซาวด์ สถานีหมื่นกรุ๊ปเรดิโอ ด าเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน 
เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน         
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืนส านักงาน กสทช.  จะด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 



๒๐ 
 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (คส.) และส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
ออกอากาศ การท าลายเครื่องส่งวิทยุคมนาคม หรือการจ าหน่าย จ่าย โอน 
เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑) ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทีพีเอ็ม เน็ทเวิร์ค (เชียงใหม่) สถานีเพ่ือคุณ และ ๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
หมื่นกรุ๊ปซาวด์ สถานีหมื่นกรุ๊ปเรดิโอ หากพบการกระท าความผิดให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค รายงาน
ผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศและการ
ท าลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศกลับมายัง
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ  
เครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.) เพ่ือทราบ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
 โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ไ ม่ใช้คลื่นความถี่  ระดับท้องถิ่น 
 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเบิล ทีวี เกาะแก้ว : ขส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเบิล ทีวี เกาะแก้ว ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับท้องถิ่น นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเบิล ทีวี            
เกาะแก้ว ด าเนินการภายหลังได้รับอนุญาตให้ ยกเลิกการประกอบกิจการ                 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์           
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ดังนี้  

 ๒.๑ ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  



๒๑ 
 

 ๒.๒ ด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และแจ้งผลการด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลให้ส านักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเบิล ทีวี เกาะแก้ว 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข่าวติดปาก” เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
True 4U (ทรูโฟร์ย)ู (ช่อง ๒๔) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบให้มีหนังสือขอความร่วมมือให้บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ True 
4U (ทรูโฟร์ยู) (ช่อง ๒๔) ใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอรายการ “ข่าวติด
ปาก” เพ่ือไม่ให้มีลักษณะเป็นการใบ้หวยหรือบอกใบ้ตัวเลขอันเป็นการชี้น า ชักจูง
ให้เกิดการเล่นพนัน 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข่าวติดปาก” 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช่อง True 4U (ทรูโฟร์ยู) (ช่อง ๒๔) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับ

สัญญาณ LNB พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เลขที่ ๑๙/๒๕๖๓)  : บส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ยุติ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู  วิชั่นส์  กรุ๊ป จ ากัด 

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับสัญญาณ LNB พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
(เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๓)   

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่าหากประสงค์จะ
ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย 
ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของ กสทช. ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การ



๒๒ 
 

พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  เพ่ือให้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลในการ
เรียกร้องค่าเสียหายได้   

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์รับสัญญาณ LNB พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เลขที่ 
๑๙/๒๕๖๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ นครพนม สถานีวิทยุกระจายเสียง 

มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ นครพนม  คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัด
นครพนม โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ นครพนม สถานีวิทยุกระจายเสียง มัลติเวฟ แอนด์ 
แม็กซ์เรดิโอ นครพนม  คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดนครพนม ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา ยาหอมแก้ลม ตราหมอเส็ง 
(ชนิดน้ า) เลขทะเบียนต ารับยา G ๒๙๒/๔๖ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า 
โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูล        
อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ ได้รับหนังสือ แจ้งค าสั่ ง           
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ นครพนม 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ นครพนม  คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz 
จังหวัดนครพนม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อ านาจก าหนด
ค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 



๒๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ 
นครพนม สถานีวิทยุกระจายเสียง มัลติเวฟ แอนด์ แม็กซ์เรดิโอ นครพนม              
คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดนครพนม โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : กรณีบริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร์คาร์ จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง วีไอพี มีเดีย 

คลื่นความถี่ ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดพิษณุโลก โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
: บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท วีไอพีปรีดา
ซุปเปอร์คาร์ จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง วีไอพี มีเดีย คลื่นความถี่ ๙๗.๗๕ 
MHz จังหวัดพิษณุโลก ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เซียนจือ เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๘๑๕๗-๑-๐๑๑๗ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท วีไอพี
ปรีดาซุปเปอร์คาร์ จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง วีไอพี มีเดีย คลื่นความถี่ 
๙๗.๗๕ MHz จังหวัดพิษณุโลก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.        
จะใช้อ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง กรณบีริษัท วีไอพีปรีดาซุปเปอร์คาร์ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
วีไอพี มีเดีย คลื่นความถี่ ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดพิษณุโลก โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : กรณีบริษัท เกษตรผ่าโลกเคมีคอล จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง “พิด’โลก
แห่งชาติ” คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดพิษณุโลก โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เกษตร             
ผ่าโลกเคมีคอล จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง “พิด’โลกแห่งชาติ” คลื่นความถี่ 
๘๙.๐๐ MHz จังหวัดพิษณุโลก ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ พญาเสือโคร่งถั่งเช่าสีทองของแอ๊ดเทวดา หรือการโฆษณาอ่ืนใด
ที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
ข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท เกษตรผ่าโลกเคมีคอล จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง “พิด’โลกแห่งชาติ” คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัด
พิษณุโลก ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อ านาจก าหนด
ค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗  เรื่อง กรณีบริษัท เกษตรผ่าโลกเคมีคอล จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง 
“พิด’โลกแห่งชาติ” คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดพิษณุโลก โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครราชสีมาทาวเวอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง กว้างไกล          
ฟ้าใส คลื่นความถี่  ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีเนื้อหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นครราชสีมาทาวเวอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง กว้างไกล  ฟ้าใส คลื่นความถี่ ๙๘.๒๕ 
MHz จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ตังถั่งซาร์น (ผงเจียวกู้หลาน ผงตังถั่งเฉ้า สารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารสกัด
จากโสมเกาหลี สารสกัดจากโสมไซบีเรีย วิตามิน ซี) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-
๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ เป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเป็นการออกอากาศ
เนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงซึ่งต้องห้ามมิให้
ออกอากาศตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๗ ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) มาตรา ๕๙ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์         
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ช าระค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ ได้รับหนังสือ                             
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครราชสีมาทาวเวอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง กว้างไกล          
ฟ้าใส คลื่นความถี่ ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ฝ่าฝืนไม่มาช าระค่าปรับ
ภายในเวลาที่ก าหนดดังกล่าว กสทช. จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง          
ที่สูงขึ้นต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครราชสีมาทาวเวอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
กว้างไกล ฟ้าใส คลื่นความถี่ ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีเนื้อหาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๐/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่า

มัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๐/๒๕๖๒) 



๒๖ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕ อย่างเคร่งครัด  

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๙  เรื่อง ร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๐/๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐: ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง      

วัดอุดมพรหมวิหาร คลื่นความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร์ (ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

   
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้วัดอุดมพรหม
วิหาร ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดอุดม
พรหมวิหาร คลื่นความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร์ (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. 
จะมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง เนื่องจากการ
ออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการ
น าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิด
ครั้งแรก     

 



๒๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๐  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงวัดอุดมพรหมวิหาร คลื่นความถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร์ 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ :  การด าเนนิคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท นครเคเบิ้ล 

ทีวี จ ากัด กับพวกรวม ๑๙ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 ๑. มอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ 
หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.   

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์คดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๒ 
ระหว่างบริษัท นครเคเบิ้ลทีวี จ ากัด กับพวกรวม ๑๙ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท.           
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑  เรื่อง การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๒ 
ระหว่างบริษัท นครเคเบิ้ลทีวี จ ากัด กับพวกรวม ๑๙ คน (ผู้ฟ้องคดี) กับส านักงาน 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)           

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : แนวทางการช าระค่าธรรมเนียมของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด  

บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. นนทบุรี เคเบิลทีวี 
จ ากัด และ บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. พิษณุโลก เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ : นส. มส. ปส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้  
๑. เห็นชอบแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมของบริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิ้ล ทีวี 

จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. นนทบุรี เคเบิลทีวี จ ากัด และ บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. 
พิษณุโลก เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 
โดยน ารายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการโครงข่ายที่บริษัท  เอ็ม.เอส.เอส. 



๒๘ 
 

เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด  บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. นนทบุรี เคเบิลทีวี จ ากัด และ บริษัท 
เอ็ม.เอส.เอส. พิษณุโลก เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ผู้ขอรับใบอนุญาต Service Provider 
(ช่องรายการ) รับรู้รายได้แทนผู้รับใบอนุญาต Network Provider (ให้บริการ
โครงข่าย) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต Network Provider (ให้บริการโครงข่าย) คือ
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (เลขนิติบุคคลเดิม) มีหน้าที่ต้องน า
รายได้ดังกล่าวมาช าระค่าธรรมเนียม ซึ่งตามแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมถือว่า 
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (เลขนิติบุคคลเดิม) รับรู้รายได้                     
การให้บริการโครงข่ายไม่ครบถ้วน 

๒. กรณีส านักงาน กสทช. พบการสอบทานการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
มีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามหลักการ 
ที่ก าหนดไว้ แล้วเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือทราบ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการ
เรียกให้ช าระค่าปรับ ให้น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการรับรู้รายได้ไม่ครบถ้วนตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไม่แจ้งข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในด้านการอนุญาตต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง แนวทางการช าระค่าธรรมเนียมของบริษัท เอ็มเอสเอส 
เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด  บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. 
นนทบุรี เคเบิลทีวี จ ากัด และ บริษัท เอ็ม.เอส.เอส. พิษณุโลก เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ร่างแนวปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์   

ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป : สส. มส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนเรื่องในวาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง ร่างแนวปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ออกจาก
การพิจารณา ตามที่ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ ทั้งนี้ เพ่ือขอน ากลับไปพิจารณา
ทบทวนใหม่ และให้น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ

การให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่ม ๐๖๐x : จท.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับการให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่ม ๐๖๐x ของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๑๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอคืนเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับการให้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต กลุ่ม ๐๖๐x 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๒ ของบริษัท           

เวลเนส แคร์ จ ากัด : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๒ ของบริษัท เวลเนส แคร์ 
จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป            

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๕๒ 
ของบริษัท เวลเนส แคร์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ธนาคารยูโอบี จ ากัด 

(มหาชน) : จท.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัตจิัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๒๐ ให้แก่บริษัท ธนาคารยูโอบี 
จ ากัด (มหาชน)  ทั้งนี้ ให้บริษัท ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) จ ากัด ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร่งครัดต่อไป 



๓๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๓ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท 
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : ชท.  

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) โดยให้ตัดถ้อยค าในข้อ ๑ ถ้อยค าว่า 
“โดยที่ ทรูมูฟเอช และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มีการท าข้อตกลงในการช าระ
ค่าขอใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  (Domestic Roaming)          
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (“ข้อตกลงในการช าระค่าขอใช้โครงข่ายฯ”) 
ออกจากสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาฯ  

๒. เห็นชอบให้ตัดถ้อยค าในอารัมภบท หน้าแรกของสัญญาการใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (สัญญาฯ) ระหว่างบริษัททั้งสอง 
เพ่ิมเติมจากมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โดย
ให้ตัดถ้อยค าในลักษณะแบบเดียวกันกับข้อ ๑. ออกจากสัญญาฯ  

    ทั้งนี้ หากด าเนินการตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒. แล้วเสร็จให้จัดส่งส าเนาสัญญาแก้ไขฯ 
ให้ กสทช. ทราบต่อไป  

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ส าหรับใช้

ในระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ (Radio Navigation Aids) ณ ท่าอากาศยาน                
เบตง : คท.๑ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน ๑๑๓.๑ MHz ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒๐ kHz 

และ ๑๑๐๒/๑๑๖๕ MHz (CH ๗๘ x) ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๑๐๐๐ kHz   แก่บริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เพ่ือใช้ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน 



๓๑ 
 

(AERONAUTICAL RADIONAVIGATION SERVICE) ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น ร ะ บ บ
เครื่องช่วยการเดินอากาศ (Radio Navigation Aids) ณ ท่าอากาศยานเบตง  
จังหวัดยะลา 

  ๒. อนุญาตให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ตั้งสถานีทางบกวิทยุน าทาง
ทางการบิน (Aeronautical Radionavigation Land Station) ณ ท่าอากาศเบตง 
จังหวัดยะลา และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการวิทยุน าทางทางการบิน 
(Aeronautical Radionavigation Service) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

   ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถีต่ามข้อ ๑. เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จาก กสทช. ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้ง
ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

   ๒.๒ หากการใช้คลื่นความถี่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนแล้ว บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ต้องเป็น             
ผู้แก้ไขการรบกวนที่เกิดข้ึน  

       ๒.๓ ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด จัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม         
มาใช้งานกับคลื่นความถี่และสถานีวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับอนุญาต ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากพ้นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

   ๒.๔ ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ติดต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือ
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามที่ได้รับ
อนุญาต 

   ๒.๕ หากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด มีความประสงค์จะใช้งาน
เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใด
เพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม และขอรับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง  

   ๒.๖ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

      ๒.๗ ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการ
จัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้การ
อนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่ ส าหรับใช้ในระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ (Radio Navigation Aids)   
ณ ท่าอากาศยานเบตง  

 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : นายวินทุ พันธ์พานิช ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาถูกเปิดเผยข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอม : รท.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นว่ากรณี  
นายวินทุ  พันธ์พานิช ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด กรณี
ประสบปัญหาถูกเปิดเผยข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็น
เพียงการให้ข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และ
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในภาพรวมของผู้รับใบอนุญาตและให้บริการลูกค้า
ของบริษัทฯ เท่านั้น  ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลการใช้บริการเลขหมาย
โทรคมนาคม รวมทั้งพฤติการณ์ใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ร้องเรียน จึงไม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อ ๑ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในความเป็นส่วนตัว และ
เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ควรปรับปรุง
การให้บริการข้อมูลต่างๆ ทางด้านเทคนิค ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการต่อไป  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๖ เรื่อง นายวินทุ พันธ์พานิช ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกเปิดเผยข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยไม่ได้รับความยินยอม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอขยายเวลาในการน าส่งรายงานผลการ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริมการขายในส่วนของบริการข้อความสั้น : นท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ถอนเรื่องในวาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขอ

ขยายเวลาในการน าส่งรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริม
การขายในส่วนของบริการข้อความสั้น ออกจากการพิจารณาตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ เนื่องจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการภายหลังขอขยาย
เวลาในการน าส่งรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริมการขายใน
ส่วนของบริการข้อความสั้น ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การก าหนดและ
ก ากับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศก าหนด  

 เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑๔ เรื่อง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ขอขยายเวลาในการน าส่งรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการส่งเสริม
การขายในส่วนของบริการข้อความสั้น   

 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ ระบบ 
AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport  Communications System)       
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ : คท.๑   

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุญาตให้บริษ ัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ตั้งสถานีแม่ข่าย (Base 

Station) จ านวน ๒ สถานี สถานีลูกข่าย (Subscriber Unit) ชนิดประจ าที่ 
จ านวน ๑๓ สถานี ชนิดเคลื่อนที่ จ านวน ๑๐ สถานี และใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม โดยให้ใช้คลื่นความถี่ ๕๐๙๕  ๕๑๐๐  ๕๑๐๕  ๕๑๑๐  ๕๑๑๕ 
และ ๕๑๒๐ MHz  ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน (๕X๖ MHz) เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระบบ AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport  Communications 
System) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้               

   ๑.๑  ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแม่ข่ายประจ าที่ (Base Unit) ก าลังส่งไม่เกิน ๐.๕ วัตต์  
จ านวน ๖ เครื่อง ส ารองใช้งาน จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย
ประจ าที่  (Fixed Subscriber Unit) ก าลั งส่ งไม่ เกิน ๐.๒๕ วัตต์  จ านวน             
๑๓ เครื่อง ส ารองใช้งาน จ านวน ๑๗ เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย
เคลื่อนที่ (Mobile Subscriber Unit)  ก าลังส่งไม่เกิน ๐.๒๕ วัตต์ ส ารองใช้งาน 
จ านวน ๑๐ เครื่อง  

      ๑.๒ ให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
จาก กสทช. ทั้งนี้ การขออนุญาตขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่
จะต้องแจ้งขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว 
เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ          
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      ๑.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมในข้อ ๑.๑ ต้องเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการ
ตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางวิชาการ  

      ๑.๔ จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามที่ 
กสทช. ก าหนด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหาก
ตรวจสอบพบว่าบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมผิดวัตถุประสงค์ หรือมีการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ส านักงาน กสทช. จะเสนอให้ กสทช. พิจารณายกเลิกการ
จัดสรรความถ่ีวิทยุตามสมควรแก่กรณีต่อไป  

       ๑.๕ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด จะต้องด าเนินการจัดหาเครื่องวิทยุ
คมนาคม ที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้า ท า หรือส ารองจ าหน่ายโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย เพ่ือน ามาใช้กับข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมดังกล่าว  และให้ติดต่อ
ส านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑  ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่น         
ค าขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  และใบอนุญาตให้ใช้เครื่อง



๓๔ 
 

วิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ส านักงาน กสทช. 
ออกหนังสือแจ้ง หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เป็นอันสิ้นอายุ  

   ๑.๖ เพ่ือให้เป็นตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่น
ความถี่เพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม ให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากัด แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม 
และใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานตามข้อ ๑.๕ ลงใน
ระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://efa.nbtc.go.th เพ่ือเป็นข้อมูลในการก ากับ
ดูแล ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือแจ้ง หากไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้การอนุญาต
ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เป็นอันสิ้นอายุ 

  ๒. อนุมัติในหลักการ กรณีบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขออนุญาตใช้
คลื่นความถี่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับการควบคุม
จราจรทางอากาศท่ีมีการใช้คลื่นความถี่สอดคล้องกับตารางก าหนดความถี่วิทยุ
แห่งข้อบังคับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ตารางก าหนดคลื่น
ความถี่แห่งชาติ และข้อก าหนดองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 
ให้ส านักงาน กสทช. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  

  
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ขอรับการจัดสรร
คลื่นความถี่ ระบบ AeroMACS (Aeronautical Mobile Airport  Communications 
System) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙   : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท วัน สามสิบเอ็ด  

จ ากัด  : จท.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัตจิัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๔๑๙ ให้แก่บริษัท วัน สามสิบเอ็ด  
จ ากัด ทั้งนี้ ให้บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙   เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท 
วัน สามสิบเอ็ด  จ ากัด 

 

http://efa.nbtc.go.th/


๓๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐: การก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๘๕๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๙๐๐ 
เมกะเฮิรตซ์ : คณะท างานพิจารณาก าหนดแนวทางในการก ากับดูแลการใช้
คลื่นความถี่ฯ  คบ. 

   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การก ากับดูแลการใช้คลื่น

ความถี่ ย่านความถี่ ๘๕๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ์ ออกไป และให้
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) : คบ.  

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และเห็นชอบผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการต่อไปของ กสทช.   

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ที่ได้ปรับปรุงภายหลังจากการ            
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว และให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ
ดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท สาครเคเบิล จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม            
                                แบบท่ีสาม  : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุญาตให้บริษัท สาครเคเบิล จ ากัด ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม 
ภายใต้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) พร้อมบริการขายส่ง
บริการและขายต่อบริการ และบริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi ทั้งนี้  โดยมี
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ระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข
ในการอนุญาตตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๒  เรื่อง บริษัท สาครเคเบิล จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓: บริษัท โฮริซอน เคเบิ้ล คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

โทรคมนาคม แบบท่ีสาม  : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุญาตให้บริษัท โฮริซอน เคเบิ้ล คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้
บริการโทรคมนาคม ภายใต้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  (Broadband 
Internet) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขในการอนุญาต
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๓  เรื่อง บริษัท โฮริซอน เคเบิ้ล คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔  : แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จะใช้ในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม

ในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Sandbox) ส าหรับคลื่นความถี่ในช่วง
ความถี่ท่ีมีผู้ชนะการประมูลไปแล้ว : ปท.๑  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ         
แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จะใช้ในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Sandbox) ส าหรับคลื่นความถี่ในช่วงความถี่ที่มี   
ผู้ชนะการประมูลไปแล้ว โดยจะไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในช่วงความถี่ที่มี           
ผู้ชนะการประมูลไปแล้ว เพ่ือใช้ในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนทีก่ ากับ
ดูแลเป็นการเฉพาะกับผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นเฉพาะ 
และในกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ             
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 
ไปแล้ว ให้ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในช่วงความถี่ที่มีผู้ชนะการประมูล
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ไปแล้ว โดยให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับแนวทางโดย          
ไม่ต้องน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. อีก   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จะใช้ในการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Sandbox) ส าหรับคลื่น
ความถี่ในช่วงความถ่ีที่มีผู้ชนะการประมูลไปแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓   : เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. เรื่อง 

การพิจารณาประเด็นอายุการถือครองคลื่นความถี่และความจ าเป็นในการ
ก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนผู้ถือครองคลื่นความถี่และผู้ได้รับผลกระทบจาก
การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) : ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทนฯ นท. 

 
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. 

เรื่อง การพิจารณาประเด็นอายุการถือครองคลื่นความถี่และความจ าเป็น        
ในการก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนผู้ถือครองคลื่นความถี่และผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) มีสิทธิในการถือครองคลื่นความถี่ย่าน 
๒๕๓๖ – ๒๖๙๐ MHz เพ่ือใช้ในการบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
โดยมีระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหาร
คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ   

  ๑.๒ กสทช. อาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษ ัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในการ
ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืน
คลื่นความถี่ ตามข้อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถ่ีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า หรือน ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น หรือไม่ก็ได้ โดยไม่จ าเป็น
ที่จะต้องก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใด 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปด าเนินการ 
ดังนี้ 

     ๒.๑ เนื่องจากระยะเวลาวันเริ่มต้นในการนับของการถือครองคลื่นความถี่
ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. นั้น จะเริ ่มนับใน
วันที ่แผนแม่บทใช้บ ังคับ หรือจะเริ ่มนับในวันที ่ กสทช. ได้ม ีมติ
เกี ่ยวก ับส ิทธ ิในถ ือครองคลื ่นความถี ่ของบร ิษ ัท  อสมท จ าก ัด 
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(มหาชน) ในการประชุม นัดพิเศษ ครั ้งที ่ ๙/๒๕๕๘ เมื ่อวันที ่ ๑ 
กันยายน ๒๕๕๘ หรือวันที่ กสทช. ได้มีมติอนุมัติเรื่องการก าหนดเลขหมาย
รหัสโครงข่าย (Network Code) ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ ่งเรื ่องนี้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงาน กสทช. และข้อสังเกตของ กสทช. ที่ได้อภิปรายในที่ประชุม        
จึงมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ไปพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องนี้ และ
น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป  

    ๒.๒ ให้ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์แนวทางถึงข้อดีข้อเสียว่าการจะก าหนด
สัดส่วนค่าตอบแทนของผู้ถือครองคลื่นความถี่และผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเรียกคืนคลื่นความถี่หรือไม่ อย่างไร และน าเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต่อไป  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.            

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
กสทช. เรื่อง การพิจารณาประเด็นอายุการถือครองคลื่นความถี่และความจ าเป็น
ในการก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนผู้ถือครองคลื่นความถี่และผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐-๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดตั้งงบประมาณและด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ ของประเทศไทย เพื่อการบริการ
โทรคมนาคมโดยท่ัวถึงและเพื่อสังคม : นบ.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณและ

ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลแผนที่ฐานมาตราส่วน  
๑ : ๔๐๐๐ ของประเทศไทย เพ่ือการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ         
เพ่ือสังคมออกไป และให้น าเสนอท่ีประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เพิ่มเติม)  : 
ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบ              
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)  ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  ของ



๓๙ 
 

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เพ่ิมเติม)  รวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนน าไปประกาศเปิดรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ดังนี้ 
๑. โครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยี ๕G เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการ

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘๐ วัน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะนักพัฒนา Immersive Technology 

บนเทคโนโลยี  ๕G  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓๖๕ วัน งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยี ๕G มาประยุกต์ใช้และ
ต่อยอดในอุตสาหกรรมบริการ  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒๔๐ วัน งบประมาณ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๔.๑  เรื่อง การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 
ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) ของสายงานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (เพ่ิมเติม)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี 

๒๕๖๓ (รอบท่ี ๔) ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบขอบเขตงาน 
(Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓  ของกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ จ านวน ๘ โครงการ รวมวงเงินประมาณทั้งสิ้น 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนน าไปประกาศเปิดรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ดังนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

รายการส าหรับเด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ปี) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๓๖๕ วัน 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   

๒. โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ระยะเวลา
ด าเนินโครงการ ๗๓๐ วัน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓.  โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๗๓๐ วัน งบประมาณ 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.  โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒๔ เดือน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  



๔๐ 
 

๕.  โครงการวิจัยแนวทางการสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของ               
ประเทศไทยและพัฒนาระบบต้นแบบบริการดิจิทัลบนพ้ืนฐานเทคโนโลยี ๕G 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖.  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     ในกลุ่มเด็กปฐมวัย ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒๔ เดือน งบประมาณ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๗.  โครงการติดตามประเมินผลการผลิตรายการที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจาก

กองทุน ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๗๓๐ วัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
๘.  โครงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้เท่ากัน ระยะเวลา  
     ด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๔.๒  เรื่อง การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 
ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๔) ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ   
  

 - ไม่มี –  
 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พรอ้มกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดประชุม  
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.  

 
 
 

 
 


