
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
วันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 
_______________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๖. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
๑. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
ผู-เข-าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส8วน รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก8งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 

 

๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๐. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ8มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
๑. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๒. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน8งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู�อํานวยการส8วน สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๔. นางสาวกฤติพร  ไวท! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทน

ผู�อํานวยการส8วน สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 

๕. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุทธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 

๖. นางกุลรพี  พุทธมงคล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 

๗. นางสาวภัชนันท!  กลิ่นศรีสุข นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล8าวเปJดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ 
  

๑. เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ สํานักงาน กสทช. ได�จัดการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปKนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ โดยมีเลขหมายสวยท่ีนํามา
ประมูล จํานวน ๙๙๙ เลขหมาย มีผู�ประมูลเลขหมายสวยไปท้ังสิ้นจํานวน 
๑๙๘ เลขหมาย คิดเปKนเงินจํานวน ๒๙,๒๓๘,๙๑๐ บาท สําหรับเลขหมายสวย
ท่ีมีการประมูลสู งสุดได�แก8  เลขหมาย ๐๙๙–๘๘๘–๙๙๙๙ ในราคา 
๑,๖๔๕,๐๐๐ บาท และเลขหมายท่ีมีรอบการประมูลสูงสุด ได�แก8 เลขหมาย
๐๙๐–๙๙๙–๙๙๙๐ มีการประมูล ๑๒๑ รอบ โดยเงินรายได�จากการประมูล
จะนําส8งกระทรวงการคลังต8อไป สําหรับเลขหมายสวยท่ีเหลือจะได�นําไป
ประมูลในครั้งต8อไป 

  



๓ 

 

๒.  ในระหว8างวันท่ี ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. และ กสทช. รศ. 
ประเสริฐฯ ได�รับเชิญให�เข�าร8วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ International 
Symposium on 5G จัดข้ึน ณ Tokyo International Exchange Center 
โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู� ข�อคิดเห็นต8างๆ และประสบการณ!
ระหว8างกัน โดยได�มีโอกาสได�เข�าร8วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ! พร�อมท้ังได�รับฟlงการนําเสนอการดําเนินงาน
ของคณะทํางานคลื่นความถ่ี 5GMF ของญ่ีปุoน เก่ียวกับการทดลองทดสอบ
เพื่อหาคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสําหรับ 5G โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ
คุณสมบัติเฉพาะแต8ละช8วงของคลื่นความถ่ี ต้ังแต8 ๖ GHz–๑๐๐ GHz เพ่ือค�นหา
คลื่นความถ่ีในช8วงท่ีเหมาะสม และขนาดของแบนด!วิธท่ีจําเปKนต�องใช�  รวมท้ัง
ศึกษาความเปKนไปได�ในการใช�คลื่นความถ่ีร8วมกับกิจการอ่ืน เช8น การใช�งาน 5G 
ร8วมกับกิจการสื่อสารดาวเทียมท่ีคลื่นความถ่ีย8าน ๓.๗ GHz และ ๔.๕ GHz 
ซ่ึงสามารถใช�ได�ภายใต�เง่ือนไขท่ีต�องมีการประสานงานระหว8างผู�ประกอบการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับผู�ให�บริการสื่อสารผ8านดาวเทียม เพ่ือแบ8งปlนข�อมูล
ตําแหน8งของสถานีภาคพ้ืนดิน (FSS earth–station) ไปใช�ในการวางแผนติดต้ัง 
5G base–station ในตําแหน8งท่ีเหมาะสมต8อไป ซ่ึงผลจากการสัมมนาจะได�สรุป
แจ�งให�ท่ีประชุมทราบในโอกาสต8อไป นอกจากนี้ ในวันเปJดการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ รัฐมนตรีว8าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญ่ีปุoน (MIC) 
ได�เปKนผู�กล8าวต�อนรับและเปJดงาน และประธานของคณะทํางานคลื่นความถ่ี 
5GMF ได�ข้ึนกล8าวปาฐกถาเก่ียวกับเทคโนโลยีของ 5G ว8ามีความแตกต8างจาก
กรณีของ 4G ซ่ึงเน�นไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว8าง
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีด�วยความเร็วในการรับส8งข�อมูลท่ีรวดเร็วและมีความเสถียร
มากยิ่งข้ึน แต8สําหรับกรณีของ 5G จะมีอุปกรณ!ท่ีเชื่อมต8อท่ีมีความ
หลากหลาย และจํานวนท่ีมหาศาลมากข้ึน ซ่ึงเปKนแนวคิดในการจัดให�มี 5G 
ของประเทศญ่ีปุoน  

๓. เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปKนประธานในพิธีเปJด “ศูนย! 5G 
AI/IoT Innovation Center” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร! จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ร8วมกับจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ได�จัดทําบันทึกข�อตกลง 
(MOU) ร8วมกัน เพ่ือจัดต้ังศูนย!เพ่ือปฏิบัติการทดสอบ 5G โดยได�รับความร8วมมือ
จากผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ๕ ราย และมีการจัดบูธแสดงกิจกรรมท่ีจะ
ทดสอบทดลอง  

๔. เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประธาน กสทช. กสทช. ผศ. ดร. 
ธวัชชัยฯ กสทช. ประวิทย!ฯ เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และ
ผู�บริหารระดับสูงของสํานักงาน กสทช. ได�ไปเข�าเฝ}าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
เพ่ือทูลเกล�าฯ ถวายเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาห�องสมุด    
“วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๔ 

 

มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ืออังคารท่ี ๒๒ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เม่ืออังคารท่ี ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน  

๓๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ประจําเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒) จํานวน ๓ ท8าน ได�แก8 พลเอก 
มนตรี สังขทรัพย! นายธวัช บวรวนิชยกูร และ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน! ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว8าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช8วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ยย. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 

ของสํานักงาน กสทช. ระหว8างเดือนกันยายน ๒๕๖๑–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการแต8งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และ
การจ8ายค8าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 



๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการใช-และเช่ือมโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างเดือน
กรกฎาคม–เดือนกันยายน ๒๕๖๑ : ชท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการใช�และเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ระหว8างเดือน
กรกฎาคม–เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วย
การแต8งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ีและการจ8ายค8าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานการมอบอํานาจช�วงให-ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด-านกิจการ

โทรคมนาคม แทน กสทช. ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓ คดี : มท. 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจช8วงให�ดําเนินคดีต8อศาลปกครองในด�าน 
กิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๓ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการเปรียบเทียบปรับของคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดี

ความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
จํานวน ๒ ราย ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๑ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ
บังคับใช-กฎหมายด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ระหว�างเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑–เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : มส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครอง

และบังคับใช�กฎหมายด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ระหว8างเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑–เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วย
การแต8งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ีและการจ8ายค8าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการทดสอบการใช-งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให-
เปล่ียนแปลงการใช-งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๙ สถานี) : ปส.๑ 

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๙ สถานี และมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลใน
ระบบฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี 
๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีหนังสือแจ�งให�สถานีทราบต8อไป    
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย 

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม   
เพ่ือประโยชน�สาธารณะ ประจําปH ๒๕๖๑ : ทบ.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ ประจําป� ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ว8าด�วยการเก็บรักษา การใช�จ8ายเงิน 
การจัดทําบัญชีและระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  
 
 
 
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต-คณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ จํานวน ๓ คณะ ประจําไตรมาสท่ี     
๔/๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) : ทบ.   

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต�คณะกรรมการ

บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ จํานวน ๓ คณะ ประจําไตรมาสท่ี ๔/๒๕๖๑ 
(เดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร!กองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ  

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช�จ8ายจากเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ  

๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. เซ็นเตอร!เรดิโอ โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด ซีทริปเปJ�ลพี  
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. FM ๙๔ city radio โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด เจ.พี.

มีเดีย แอดเวอร!ไทซ่ิง  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสารเพ่ือการเกษตรโพธิ์กรุณา โดยบริษัท   

โพธิ์กรุณา จํากัด 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว8างวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นต8ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม8ปรากฏประวัติว8ามีการออกอากาศขัด
ต8อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๘๑ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๓๓ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๕ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๑๓ สถาน ี

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๙ 

มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว8างวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นต8ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม8ปรากฏประวัติว8ามี    
การออกอากาศขัดต8อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้น ๖๘ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๔๗ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๑๖ สถานี 
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๕ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การแจ-งเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของบริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย 

จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ Maya Channel และช�องรายการ Hit Station 
: ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย 

จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ Maya Channel และช8องรายการ Hit Station  
จากเดิม นายธีรเมศร!  อัครศักดาพันธุ! เปลี่ยนเปKน นายณัฏฐ!พล  ไวยทิพย! ท้ังนี้ 
โดยให�มีผลต้ังแต8วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลของบริษัท ไทย แอดวานซ� อินโนเวช่ัน จํากัด   
(ช่ือเดิม บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด) : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลของบริษัท ไทย แอดวานซ! อินโนเวชั่น จํากัด 

(ชื่อเดิม บริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : คํ า ส่ังศาลปกครองระยอง คดีปกครองหมายเลขดํา ท่ี  ๒๑๓/๒๕๖๑           
(คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๘๑/๒๕๖๑) ระหว�างบริษัท เน็ตเวิร�ค เคเบ้ิลทีวี จํากัด 
ผู-ฟYองคดี กับ กสทช. ผู-ถูกฟYองคดีท่ี ๑ และสํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟYองคดีท่ี ๒ 
: มส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งศาลปกครองระยอง เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อนุญาตให�บริษัท 

เน็ตเวิร!ค เคเบ้ิลทีวี จํากัด (ผู�ฟ}องคดี) ถอนคําฟ}อง และให�จําหน8ายคดีออกจาก  
สารบบความในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๓/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขแดงท่ี 
๒๘๑/๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : คําส่ังจําหน�ายคดี คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๘/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขแดงท่ี 

๒๖๙/๒๕๖๑) ระหว�างห-างหุ-นส�วนจํากัด พีที แอนด� พีเจ เรดิโอ (ผู-ฟYองคดี) 
กับ กสทช. (ผู-ถูกฟYองคดี) : มส.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบคําสั่งศาลปกครองเชียงใหม8 ซ่ึงอนุญาตให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด พีที แอนด! 

พีเจ เรดิโอ (ผู�ฟ}องคดี) ถอนคําฟ}องและให�จําหน8ายคดีออกจากสารบบความ     
ในคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๖๘/๒๕๖๑ (คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๖๙/๒๕๖๑) 
ระหว8างห�างหุ�นส8วนจํากัด พีที แอนด! พีเจ เรดิโอ (ผู�ฟ}องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดี) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : ผลการสํารวจการมีอุปกรณ�รับชมรายการโทรทัศน�ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ : 
สส.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบผลการสํารวจการมีอุปกรณ!รับชมรายการโทรทัศน!ในครัวเรือน พ.ศ. 

๒๕๖๑ ของสํานักงานสถิติแห8งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตาม
เอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร8ทาง 
Website ของสํานักงาน กสทช. ในส8วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
ต8อไป 

 
 
 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : การปรับปรุงอัตราค�าใช-บริการโครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
ขององค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทย : จส.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงอัตราค8าใช�บริการโครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอลขององค!การกระจายเสียงและแพร8ภาพสาธารณะแห8งประเทศไทย     
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : รายงานผลการปฏิบัติหน-าท่ีของคณะอนุกรรมการเร�งรัด ติดตามแผน/ผลการ

ดําเนินงาน และการใช-จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว�าง
เดือนกันยายน ๒๕๖๑–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : ยย.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการเร8งรัด ติดตามแผน/ผล

การดําเนินงาน และการใช�จ8ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ระหว8าง
เดือนกันยายน ๒๕๖๑–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. 
ว8าด�วยการแต8งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ8ายค8าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : รายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ี     

ท่ีเปZนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ : จท. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท! 

เคลื่อนท่ีท่ีเปKนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ : มท. ทท.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต8งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต

หรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ : รายงานการมอบอํานาจช�วงให-ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด-านกิจการ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คดี : มท.  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจช8วงให�ดําเนินคดีต8อศาลปกครองในด�าน
กิจการโทรคมนาคม ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ี
ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๔ : การแก-ไขเพ่ิมเติมร�างพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับ  

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... : มท.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบการแก�ไขเพ่ิมเติมร8างพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน!  และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๕ : รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานความม่ันคงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต- ประจําปH ๒๕๖๑ : ปท.๑  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานความม่ันคงในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต� ประจําป� ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๖ : รายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปZนของตนเอง 

ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : ปท.๒  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 

ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๖๑ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๗ : การแจ-งเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด 

ช�องรายการ Nation TV : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด 

ช8องรายการ Nation TV จากเดิม นายโกศล  สงเนียม เปลี่ยนเปKน นางสาวจันทร!ตรา  
ลู8วีระพันธ! ท้ังนี้  โดยให�มีผลต้ังแต8วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๘ : การถอนเรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํา
กล�องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงินค8ามัดจํา

กล8องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๕,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๑) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๙ : การถอนเรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํา
กล�องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๔,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๓๔/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงินค8ามัดจํา

กล8องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๔,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๓๔/๒๕๖๑) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๐ : เรื่องร-องเรียน กรณีบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด ยกเว-นการเรียกเก็บค�าติดตั้ง

อุปกรณ�กรณีย-ายสถานติดตั้ง (เลขท่ี ๑๑๓/๒๕๕๘) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ยกเว�นการ

เรียกเก็บค8าติดต้ังอุปกรณ!กรณีย�ายสถานท่ีติดต้ัง (เลขท่ี ๑๑๓/๒๕๕๘) ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๑ : เรื่องร-องเรียน กรณีบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด แก-ไขปaญหากรณีเรียกเก็บ

ค�าบริการซํ้าซ-อน (เลขท่ี ๕/๒๕๖๑) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด แก�ไขปlญหากรณี

เรียกเก็บค8าบริการซํ้าซ�อน (เลขท่ี ๕/๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๒ : เรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด ยกเลิกสัญญา True 

Vision ให-กับผู-ร-องเรียน (เลขท่ี ๓๙/๒๕๖๑) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ยกเลิกสัญญา 

True Vision ให�กับผู�ร�องเรียน (เลขที่ ๓๙/๒๕๖๑) ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ  
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๓ : เรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด คืนเงินค�าปรับอุปกรณ�
เสียหายหรือสูญหาย จํานวน ๗,๓๖๕.๓๖ บาท (เลขท่ี ๔๘/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงิน

ค8าปรับอุปกรณ!เสียหายหรือสูญหาย จํานวน ๗,๓๖๕.๓๖ บาท (เลขท่ี ๔๘/๒๕๖๑) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๔ : เรื่องร-องเรียน กรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด ตรวจสอบการคิด
ค�าบริการไม�ถูกต-อง (เลขท่ี ๕๘/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด 

ตรวจสอบการคิดค8าบริการไม8ถูกต�อง (เลขท่ี ๕๘/๒๕๖๑) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓๕ : การเปล่ียนแปลงผู-อํานวยการสถานีของผู-ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นดีศรีโนนคูณ โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด แดนดอกคูณ

ก8อสร�าง  
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง มะละกอเอฟเอ็ม โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด มะละกอเอฟเอ็ม  
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักษ!ถ่ิน โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด พี พี พี มีเดียเฮาส! 
๔. สถานีวิทยุกระจายเสียง VR เรดิโอ โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด ประชาร8วมใจ ๒๕๕๙ 
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักแหลมฉบัง โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด ร่ํารวย เรดิโอ 
๖. สถานีวิทยุกระจายเสียงร8วมด�วยช8วยสังคม โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด ทีพีเอ็ม 

เน็ตเวิร!คบางละมุง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได-รับใบอนุญาตมากกว�า ๑ 
สถานีข้ึนไป (ข-อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
โดยอนุมัติให�ต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว8า ๑ สถานี
ข้ึนไป ของนิติบุคคลจํานวน ๒๖ นิติบุคคล รวม ๖๓ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต8ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ป� 
เท8ากันทุกสถานี ตามหลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
ใบอนุญาตมากกว8า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของวัดไทรงาม 

สถานีวิทยุกระจายเสียงคล่ืนพระธรรม นําชีวิต จิตแจ�มใส (รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๒๑๑) : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียง

คลื่นพระธรรม นําชีวิต จิตแจ8มใส (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๑๑) ของวัดไทรงาม 
โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน เนื่องจากปรากฏประวัติ
การฝoาฝ�นเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ในเรื่องการฝoาฝ�นออกอากาศ
ในขณะถูกระงับออกอากาศสถานี ด�วยเหตุท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง  

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�มีหนังสือแจ�งคําสั่ง
เตือนทางปกครอง เพ่ือให�วัดไทรงามปฏิบัติตามกฎหมายและเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการให�ถูกต�องตามท่ีกําหนด 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาและสิทธิในการ
ฟ}องคดีปกครองให�วัดไทรงามทราบ  



๑๕ 

 

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. (สํานัก คส.) ดําเนินการบังคับใช�กฎหมาย กรณี
ท่ีมีการตรวจพบการฝoาฝ�นออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระธรรม 
นําชีวิต จิตแจ8มใส (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๑๑) ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําขอต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของวัดไทรงาม สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นพระธรรม นําชีวิต จิตแจ8มใส (รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๒๑๑) 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู-ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๘ สถานี) : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๘ สถานี) โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ป� นับต้ังแต8วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พร�อมแจ�งเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ให�แก8ผู�ยื่นคําขอฯ 
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๘ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปlญหาการกํากับดูแลกลุ8มผู�ทดลองวิทยุในกรณี
ท่ีไม8สามารถยื่นต8ออายุใบอนุญาตก8อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควร
กํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม8ต8อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุ
เป}าหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 



๑๖ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาอนุญาตให-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช-คล่ืนความถ่ีใน

กิจการกระจายเสียง เพ่ือการทดลองเปZนการช่ัวคราว : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียง เพ่ือการทดลองเปKนการชั่วคราว โดยให�มีระยะเวลาต้ังแต8วันท่ี กสทช. 
มีมติ ถึงวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนวิจัย หรือไม8เกิน ๖ เดือน นับต้ังแต8วันท่ี
คณะกรรมการมีมติในกรณีการขยายระยะเวลาของสัญญาทุนวิจัย  

๒. อนุญาตให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้ังสถานีเพ่ือทดลองในโครงการวิจัย
และพัฒนาระบบการวัดสัญญาณรบกวนอันมีสาเหตุมาจากสถานีวิทยุ  
กระจายเสียง โดยกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 
๒.๑ สถานท่ี ต้ั งสถานี  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  อําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช�ความถ่ี ๙๐.๗๕ MHz กําลังส8ง   
ไม8เกิน ๒๐๐ วัตต! และความสูงสายอากาศไม8เกิน ๖๐ เมตร 

๒.๒ สถานท่ีต้ังสถานี ณ ศูนย!เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส!และคอมพิวเตอร!
แห8งชาติ (NECTEC) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช�ความถ่ี 
๑๐๓.๒๕ MHz กําลังส8งไม8เกิน ๒๐๐ วัตต! และความสูงสายอากาศไม8เกิน 
๖๐ เมตร 

๒.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช�งาน ตามข�อ ๒.๑ และ ๒.๒ จะต�องดําเนินการ
ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
จะต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! และเง่ือนไขตามท่ี
สํานักงาน กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องอย8างเคร8งครัด    
โดยเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต มทส. จะต�องรื้อถอนและส8งออก  
นอกประเทศ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน  

๒.๔ หากการทดลองใช�คลื่นความถ่ีท่ีได�รับอนุญาตเปKนผลให�เกิดการรบกวนต8อ
สถานีวิทยุท่ีได�รับอนุญาตโดยถูกต�องอยู8ก8อนแล�ว มทส. จะต�องระงับการ 
ใช�งานคลื่นความถ่ีทันที แล�วแจ�งให�สํานักงาน กสทช. ทราบโดยด8วน     
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีใหม8 

๒.๕ กรณีเกิดข�อร�องเรียนเก่ียวกับการรบกวนการใช�คลื่นความถ่ี มทส. จะต�อง
ดําเนินการระงับการออกอากาศ และเสนอแนวทางแก�ไขหรือเยียวยา  
ความเสียหาย พร�อมท้ังจะต�องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก 
การทดลองการใช�คลื่นความถ่ีเปKนการชั่วคราว  

 
 



๑๗ 

 

๒.๖ มทส. จะต�องวางเงินประกันความเสียหายแก8สํานักงาน กสทช. ในอัตรา
ร�อยละห�าของมูลค8าโครงการ ภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒.๗ มทส. จะต�องดําเนินการประชาสัมพันธ!เรื่อง การใช�คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงเพ่ือการทดลองเปKนการชั่วคราวให�แก8ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ    
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีเกิดจากการทดลองใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง  
เปKนการชั่วคราว โดยจะต�องประชาสัมพันธ!อย8างต8อเนื่องไม8น�อยกว8า ๗ วัน 
ก8อนเริ่มการทดลองดังกล8าว ท้ังนี้ ให� มทส. จัดส8งรายงานผลการทดลอง
อย8างละเอียดพร�อมหลักฐานการประชาสัมพันธ!ดังกล8าว แก8คณะกรรมการ
ภายในระยะเวลาไม8เกิน ๓๐ วันนับต้ังแต8วันท่ีการได�รับอนุญาตให�ใช�   
คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองสิ้นสุดลง 

๓. เห็นชอบให�ยกเว�นค8าธรรมเนียม การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง 
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปKนการชั่วคราว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให�มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช�  
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง เพ่ือการทดลองเปKนการชั่วคราว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz 

จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพักการออกอากาศช่ัวคราว : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยไม8อนุญาตให�สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี 
๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี พักการออกอากาศชั่วคราว เนื่องจากเหตุ    
ในการขอพักการออกอากาศไม8สอดคล�องตามแนวทางการพิจารณาการพักหรือ
หยุดการให�บริการชั่วคราวของผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง      
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ 
ดําเนินการออกอากาศในสถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี 
๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี ทันทีนับจากวันท่ีได�รับทราบผลการพิจารณา 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ วัดสองเขต ความถ่ี 
๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพักการออกอากาศชั่วคราว 

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปH ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หน�วยงาน : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจําป� ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง

กองทัพบก จํานวน ๑๑๓ สถานี โดยให�แก�ไขปรับปรุงผังรายการหลัก ประจําป� 
๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก จํานวน ๙ สถานี เนื่องจาก
ไม8ปรากฏข�อมูลรายการท่ีเข�าข8ายการให�บริการเพ่ือส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิ
ของคนพิการและคนด�อยโอกาส และให�นําส8งภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ี
ได�รับแจ�ง ท้ังนี้ ให�สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก จํานวน ๑๑๔ สถานี 
ดําเนินการถ8ายทอดข8าวภาคหลักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห8งประเทศไทย
ช8วงเวลา ๐๗.๐๐–๐๗.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐–๑๙.๓๐ น. โดยเคร8งครัด  

๒. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจําป� ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกรมเจ�าท8า ระบบเอฟเอ็ม 
ความถ่ี ๑๐๗.๕๐ MHz ท้ังนี้ เห็นควรกําชับให�สถานีวิทยุกรมเจ�าท8า นําส8ง   
ผังรายการหลักในป�ต8อไปให�เปKนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยเคร8งครัด
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําป� ๒๕๖๒ จํานวน ๒ หน8วยงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให-บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให� 

บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก   
แก8บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด จํานวน ๗ ช8องรายการ ได�แก8  
๑.๑ ช8องรายการ C-CHONBURI  
๑.๒ ช8องรายการ C-HD MOVIES  
๑.๓ ช8องรายการ C-MOVIES  
๑.๔ ช8องรายการ C-ASIA  
๑.๕ ช8องรายการ MOVIES REPLAY 
๑.๖ ช8องรายการ KARAOKE ลูกกรุง  
๑.๗ ช8องรายการ KARAOKE จีน  
 
 



๑๙ 

 

โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ป� นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เคเบิล ทีวี 
(ชลบุรี) จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒. มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให-บริษัท กานต�มณี เน็ตเวิร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Box Film : ปส.๒
   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
Box Film แก8บริษัท กานต!มณี เน็ตเวิร!ค จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๕ ป�นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาต 
พร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปKนผู�ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ให�บริษัท กานต!มณี เน็ตเวิร!ค จํากัด เพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู�ประกาศ  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท กานต!มณี เน็ตเวิร!ค จํากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
Box Film 



๒๐ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ ZEE CLASSIC ของบริษัท เอเชีย ทูเดย� 

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

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ 
ZEE CLASSIC เปKนชื่อช8องรายการ ZEE BOLLY WOOD 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ ZEE CLASSIC ของบริษัท 
เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการของบริษัท ไทย แซทเทิลไลท� ทีวี จํากัด 

จํานวน ๓ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�บริษัท ไทย แซทเทิลไลท! ทีวี จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ 
จํานวน ๓ ช8องรายการ ดังนี้ 
๑. ช8องรายการ AC1 เปลี่ยนเปKนชื่อช8องรายการ MVTV Channel 
๒. ช8องรายการ AC2 เปลี่ยนเปKนชื่อช8องรายการ TVB Thai Series 
๓. ช8องรายการ AC4 เปลี่ยนเปKนชื่อช8องรายการ Mix Major 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการของบริษัท ไทย แซทเทิลไลท! 
ทีวี จํากัด จํานวน ๓ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลผู-ได-รับอนุญาตของบริษัท พีแอนด�พี ชาแนล จํากัด 

ช�องรายการ People TV : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของบริษัท พีแอนด!พี 

ชาแนล จํากัด ช8องรายการ People TV  
 



๒๑ 

 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท พีแอนด!พี ชาแนล จํากัด 
ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่น
ความถ่ีโดยเคร8งครัด  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทํา
การแทน และผู�ถือหุ�น ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�คณะกรรมการทราบภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต8วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�คณะกรรมการทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของ บริษัท     
พีแอนด!พี ชาแนล จํากัด ช8องรายการ People TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ของบริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร�ค 
จํากัด ช�องรายการ JKN : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!       

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท เจเคเอ็น  
ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร!ค จํากัด ช8องรายการ JKN ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0138–56 
ท้ังนี้ ต้ังแต8วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เปKนต�นไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร!ค จํากัด 
เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง และให�สํานักงาน กสทช. บันทึกประวัติ
การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
ของบริษัท เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร!ค จํากัด เพ่ือเปKนข�อมูลในการกํากับต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
เจเคเอ็น ลิฟวิ่ง เน็ทเวิร!ค จํากัด ช8องรายการ JKN 

 



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�  
เพ่ือให-บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ลูกทุ�ง
แม็กซาโก- จํากัด ช�องรายการลูกทุ�งแม็กซาโก- ทีวี : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ลูกทุ8งแม็กซาโก� 
จํากัด ช8องรายการลูกทุ8งแม็กซาโก� ทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0133–57 
นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉยไม8ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝoาฝ�นข�อ ๑๒ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
ลูกทุ8งแม็กซาโก� จํากัด ช8องรายการลูกทุ8งแม็กซาโก� ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การแจ-งเปล่ียนแปลงรายช่ือผู-ถือหุ-นของบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด : 

ปส.๓     
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู�ถือหุ�นของบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต 

จํากัด 
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท พีเอ บิสสิเนส ภูเก็ต จํากัด 

ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน โดยเคร8งครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู�กระทําการแทนให�
บริษัทฯ แจ�งให�คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับต้ังแต8วันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลง  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข8าย
สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) บันทึกข�อมูลดังกล8าว
เพ่ือใช�เปKนข�อมูลประกอบการกํากับดูแลต8อไป 

 



๒๓ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู�ถือหุ�นของบริษัท พีเอ บิสสิเนส 
ภูเก็ต จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการโครงข�าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับท-องถ่ิน ของ
ห-างหุ-นส�วนจํากัด โชน เคเบ้ิล ทีวี : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�หุ�นส8วนจํากัด โชน เคเบ้ิล ทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ตามความประสงค!ของห�างหุ�นส8วนจํากัด 
โชน เคเบ้ิล ทีวี นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ และให�ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิล 
ท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟ}าส8วนภูมิภาค และแจ�งผลการดําเนินการรื้อถอน
สายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�ดําเนินการ
แล�วเสร็จ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด โชน เคเบ้ิล ทีวี เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการโครงข8ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
ของห�างหุ�นส8วนจํากัด โชน เคเบ้ิล ทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ระดับภูมิภาค ของ    
ห-างหุ-นส�วนจํากัด เอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้ 

 
 



๒๔ 

 

๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด เอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับภูมิภาค ตามความประสงค!ของห�างหุ�นส8วนจํากัด 
เอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี นับแต8วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ และให�ดําเนินการรื้อถอน
สายเคเบิลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟ}าส8วนภูมิภาค และแจ�งผลการ
ดําเนินการรื้อถอนสายเคเบิลให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต8
วันท่ีได�ดําเนินการแล�วเสร็จ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด เอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี  
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการโครงข8ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และแจ�งผล
การดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับภูมิภาค 
ของห�างหุ�นส8วนจํากัด เอ็น ซี เคเบ้ิลทีวี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท ไฮ อินเตอร�เน็ท จํากัด : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ 
แก8บริษัท ไฮ อินเตอร!เน็ท จํากัด โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ป� นับแต8วันท่ี กสทช. 
มีมติอนุญาต ท้ังนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไข
การเปKนผู�ให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช� 
คลื่นความถ่ี ระดับชาติ เพ่ือให�บริษัท ไฮ อินเตอร!เน็ท จํากัด ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�
คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ของบริษัท ไฮ อินเตอร!เน็ท จํากัด 

 
 
 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : กรณีบริ ษัท เดอะ คอร�ปอเร ช่ัน  ออฟไทยวิ ช่ัน  จํ า กัด  ช�องรายการ 
สถานีโทรทัศน�ไทยวิช่ัน แชนแนล โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข-าข�าย 
การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
เดอะ คอร!ปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช8องรายการ สถานีโทรทัศน!ไทยวิชั่น 
แชนแนล ให�ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เครื่องด่ืมสมุนไพร (ตราฮอมด้ี) Herbal drink (HOMDY BRAND) เลขสารบบอาหาร 
๑๓–๒–๐๐๖๕๘–๒–๐๐๒๙ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ 
ในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น  
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปKนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และ
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา 
๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เดอะ คอร!ปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช8องรายการ 
สถานีโทรทัศน!ไทยวิชั่น แชนแนล ฝoาฝ�นหรือ  ไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณีบริษัท เดอะ คอร!ปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จํากัด ช8องรายการ 
สถานีโทรทัศน!ไทยวิชั่น แชนแนล โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข8ายการกระทํา
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : กรณี ห-างหุ-นส�วนจํากัด สไมล�ออน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สไมล�ออน เรดิโอ 
คล่ืนความถ่ี ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร
ท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง       
ห�างหุ�นส8วนจํากัด สไมล!ออน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สไมล!ออน เรดิโอ 
คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี ให�ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!ไคซิน (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) KAIZIN (DIETARY 
SUPPLEMENT PRODUCT) เลขสารบบอาหาร ๑๐–๑–๐๖๐๔๕–๑–๐๐๘๗ 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปKนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปKนความจริงหรือเกินความจริง     
โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หาก 
ห�างหุ�นส8วนจํากัด สไมล!ออน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สไมล!ออน เรดิโอ 
คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี ฝoาฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณี ห�างหุ�นส8วนจํากัด สไมล!ออน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สไมล!ออน เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี โฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 



๒๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : กรณีบริษัท ปaนบุญ มีเดีย จํากัด ช�องรายการ PB Channel โฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
ปlนบุญ มีเดีย จํากัด ช8องรายการ PB Channel ให�ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร เลือดจระเข�แคปซูล (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) 
(ตรา เฮสท!ครอค) เลขสารบบอาหาร ๑๐–๑–๐๔๗๕๒–๑–๐๐๐๓ และผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร แอล–ซี พลัส Dietary Supplement Product L–ZE PLUS     
เลขสารบบอาหาร ๗๓–๑–๑๖๖๕๐–๕–๐๐๐๗ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการ
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล  
อันไม8เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา 
๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ปlนบุญ มีเดีย จํากัด ช8องรายการ PB Channel ฝoาฝ�น
หรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�
ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง กรณีบริษัท ปlนบุญ มีเดีย จํากัด ช8องรายการ PB Channel 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศรายการของช�องรายการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช- 
คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE TV ในช�วงเดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม ๒๕๖๑   
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศของช8องรายการโทรทัศน! 
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8อง PEACE TV มีเนื้อหาไม8เหมาะสม 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการ
ออกอากาศรายการ “ห�องข8าวเล8าเรื่องสุดสัปดาห!” เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๒.๓๐–๑๓.๓๐ น. รายการ “หยิบข8าวมาคุย” เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. และรายการ “ห�องข8าวเล8าเรื่องสุดสัปดาห!” เม่ือวันท่ี 
๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๒๙–๑๓.๕๘ น. ทางช8องรายการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�
คลื่นความถ่ี ช8อง PEACE TV เนื่องจากไม8เปKนเนื้อหาท่ีขัดต8อประกาศคณะรักษา
ความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง   
การให�ความร8วมมือต8อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห8งชาติ และ   
การเผยแพร8ข�อมูลข8าวสารต8อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบแห8งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการของช8องรายการ
โทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ช8อง PEACE TV ในช8วงเดือนพฤศจิกายน–เดือนธันวาคม 
๒๕๖๑ อาจมีเนื้อหาไม8เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ข-อร-องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร (ลิงก�ไทยแลนด�เรดิโอ) คล่ืนความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz 
จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม�เปZนไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ลิงก!ไทยแลนด!เรดิโอ) คลื่นความถ่ี 
๙๒.๒๕ MHz จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม8เปKนไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

(ลิงก!ไทยแลนด!เรดิโอ) คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการ



๒๙ 

 

บริการสาธารณะ) เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เปKนการโฆษณาหารายได�
และเปKนการโฆษณาเกินกว8าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ 
ซ่ึงไม8เปKนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต8อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�สถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (ลิงก!ไทยแลนด!เรดิโอ) คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัด
ราชบุรี ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องโดยเคร8งครัดต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุเพ่ือความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (ลิงก!ไทยแลนด!เรดิโอ) คลื่นความถ่ี 
๙๒.๒๕ MHz จังหวัดราชบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม8เปKนไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของ         

ห-างหุ-นส�วนจํากัด ภูจองนายอย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�     
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : 
ปส.๑   

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด ภูจองนายอย สถานีวิทยุกระจายเสียงเรดิโอ    

สะออน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๔๔๓ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. เห็นชอบให�กําหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามข�อ ๓๑ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือแจ�งคําสั่งทางปกครองให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด ภูจองนายอย เพ่ือทราบ
ผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และเพ่ือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบ
กิจการโดยเคร8งครัด 



๓๐ 

 

๓. มอบหมายให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (สํานัก ปส.๑) 
บันทึกประวัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงเรดิโอสะออน รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๔๔๓ 
ในระบบฐานข�อมูลผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง พิจารณาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส8วนจํากัด ภูจองนายอย ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๓ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ
ของผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีมีหนังสืออุทธรณ!และชี้แจงการขอรับใบอนุญาต
ล8าช�า เนื่องจากไม8สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวิทยุคมนาคม
ให�แล�วเสร็จได�ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ี ๕ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ และใช�ระยะเวลา
มากกว8า ๒ ป� ๑๐ เดือน ในการดําเนินการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
ซ่ึงสะท�อนประเด็นปlญหาการกํากับดูแลกลุ8มผู�ทดลองวิทยุในอีกกรณีหนึ่ง    
จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม8ต8อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถ
บรรลุเป}าหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : พิจารณาคําร-องขอเปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจากประเภท

กิจการบริการชุมชน เปZนประเภทกิจการทางธุรกิจ (กลุ�มคนจุดปฏิบัติการ
เรียนรู-วิทยุชุมชนเวียงหนองล�อง และกลุ�มคนชุมชนบ-านสระแก-ว) : ปส.๑   

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�กลุ8มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู�วิทยุชุมชนเวียงหนองล8อง รหัสสถานี 

๑๒๕๒๐๓๒๘ และกลุ8มคนชุมชนบ�านสระแก�ว รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๕ 
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจาก
ได�ดําเนินการและปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และเง่ือนไขตามประกาศสํานักงาน 
กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงถูกต�องและครบถ�วน และให�กลุ8มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู�วิทยุ



๓๑ 

 

ชุมชนเวียงหนองล8อง รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๓๒๘ และกลุ8มคนชุมชนบ�านสระแก�ว 
รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๘๕ ดําเนินการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พร�อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ 
พร�อมท้ังชําระค8าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ โดยให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และ
เง่ือนไขตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให�ถูกต�องครบถ�วน
ภายใน ๙๐ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณา 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ!เก่ียวกับการ    
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และ กสทช. ตามลําดับ ภายใน ๓๐ วัน นับแต8วันท่ี 
กสทช. มีมติ 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการจากประเภทกิจการบริการชุมชน เปKนประเภทกิจการทางธุรกิจ 
(กลุ8มคนจุดปฏิบัติการเรียนรู�วิทยุชุมชนเวียงหนองล8อง และกลุ8มคนชุมชนบ�าน
สระแก�ว) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๒๔ ดังนี้ 

“ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึง กสท. ในขณะนั้น
ได� มีมติเห็นชอบให� เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงจากประเภทบริการชุมชนเปKนประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจได� ซ่ึงผมเห็นว8าเปKนการดําเนินนโยบายอย8างไม8ถูกต�อง เพราะจะส8งผล
ให�สถานีวิทยุทดลองในสัดส8วนประเภทบริการทางธุรกิจมีจํานวนเพ่ิมข้ึน   
หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให�สถานีวิทยุทดลองท่ีมีอยู8เปKนจํานวนมาก  
คงปริมาณเท8าเดิมโดยไม8มีมาตรการควบคุม อันจะก8อให�เกิดปlญหาต8อการ
กํากับดูแลในอนาคต  

อีกท้ังการยื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในกรณีนี้เปKนการยื่นคําร�องตามข�อ ๑๐ (๒) (ง) แห8งประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ!การกํา กับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ซ่ึงใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยแปดสิบวัน 
นับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ! 
๒๕๕๙ ประกอบกับมติ กสท. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
และประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภท



๓๒ 

 

การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได�กําหนดให�ผู�มีสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการต�องยื่นคําร�องภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท8านั้น ดังนั้น
การมีมติเห็นชอบให�เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองฯ นี้  จึงเปKนการ
ดําเนินการโดยขัดหรือแย�งกับมติของ กสท. และประกาศหลักเกณฑ!ท่ีมีอยู8 

แต8อย8างไรก็ตามผมเห็นชอบด�วยท่ีจะมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ!เก่ียวกับการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเร8งด8วน”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : การอุทธรณ�คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๖๖/๒๕๖๒ (หมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙) 

ระหว�างบริษัท สิงห�ทอง โปรโมช่ัน จํากัด ผู-ฟYองคดี กับสํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟYอง
คดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู-ถูกฟYองคดีท่ี ๒ : มส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบผลคําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๖๖/๒๕๖๒ 

(หมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙) ระหว8างบริษัท สิงห!ทอง โปรโมชั่น จํากัด ผู�ฟ}องคดี 
กับสํานักงาน กสทช.  ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒  

๒. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!) 
หรือเลขาธิการ กสทช. หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน! เปKนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

๓. เห็นชอบให�ยื่นอุทธรณ!คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๖๖/๒๕๖๒ 
(หมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙) และเห็นชอบแนวทางการจัดทําคําอุทธรณ!
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง การอุทธรณ!คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๖๖/๒๕๖๒ 
(หมายเลขดําท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙) ระหว8างบริษัท สิงห!ทอง โปรโมชั่น จํากัด ผู�ฟ}องคดี 
กับสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑ และ กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๐๘/๒๕๕๙ หมายเลขแดงท่ี 

๑๐๒/๒๕๖๒ ระหว�างสมาคมการค-าผู-ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ที่ ๑ และพวก 
รวม ๑๖ คน ผู-ฟYองคดี กับ กสทช. ผู-ถูกฟYองคดีท่ี ๑ กสท. ผู-ถูกฟYองคดีท่ี ๒ 
และสํานักงาน กสทช. ผู-ถูกฟYองคดีท่ี ๓ : มส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 



๓๓ 

 

๑. รับทราบผลคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี 
๖๐๘/๒๕๕๙ หมายเลขแดงท่ี ๑๐๒/๒๕๖๒ ระหว8างสมาคมการค�าผู�ประกอบการ
เคเบ้ิลทีวี ท่ี ๑ และพวก รวม ๑๖ คน ผู�ฟ}องคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑ 
กสท. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒ และสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๓  

๒. เห็นชอบให�ยื่นอุทธรณ!คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๐๘/๒๕๕๙ 
หมายเลขแดงที่ ๑๐๒/๒๕๖๒ และเห็นชอบแนวทางการจัดทําคําอุทธรณ!
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๖๐๘/๒๕๕๙ 
หมายเลขแดงท่ี ๑๐๒/๒๕๖๒ ระหว8างสมาคมการค�าผู�ประกอบการเคเบ้ิลทีวี ท่ี ๑ 
และพวก รวม ๑๖ คน ผู�ฟ}องคดี กับ กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑ กสท. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒ 
และสํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๓   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : การแก-ไของค�ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและ

โทรทัศน� จํานวน ๔ ชุด : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียง
และโทรทัศน! ซ่ึงเปKนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการอนุญาตด�านกิจการกระจายเสียง  

๑.๑ ให� รศ. ดร. พนา  ทองมีอาคม พ�นจากการเปKนอนุกรรมการ  
๑.๒ แต8งต้ังให� พันตํารวจเอก อดิศร  บุญประทีป เปKนอนุกรรมการแทน 

๒. คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยให� นายชาตรี  ดาวทอง พ�นจากการเปKนอนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช�กฎหมายด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
๓.๑ ให� นายสุเทพ  วิไลเลิศ พ�นจากการเปKนอนุกรรมการ  
๓.๒ แต8งต้ังให� นายชาตรี  ดาวทอง เปKนอนุกรรมการแทน 

๔. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจําเปKนการใช�
คลื่นความถ่ีด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
๔.๑ ให� นายโกศล  ขําศิริ พ�นจากการเปKนอนุกรรมการ  
๔.๒ แต8งต้ังให� พันตํารวจเอก ศรายุทธ จุณวัตร เปKนอนุกรรมการแทน 

 



๓๔ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง การแก�ไของค!ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน! จํานวน ๔ ชุด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : ข-อร-องเรียนกรณีการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล ช�อง VOICE TV (ช�อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! เรื่องข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศของช8อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8อง VOICE TV (ช8อง ๒๑) มีเนื้อหา
ไม8เหมาะสม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�มีคําสั่ง      
พักใช�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของบริษัท 
วอยซ! ทีวี จํากัด เปKนเวลา ๑๕ วัน นับแต8วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ เนื่องจากการ
ออกอากาศของช8องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8อง VOICE TV 
รายการ “Tonight Thailand” เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการออกอากาศ
รายการ “Wake Up News” เม่ือวันท่ี ๒๑ วันท่ี ๒๘ และวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
และวันท่ี ๔ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ มีลักษณะเปKนการให�ข�อมูลข8าวสารท่ีส8อให�เกิด
ความสับสน ยั่วยุ ปลุกปl�นให�เกิดความขัดแย�ง อันเปKนการต�องห�ามมิให�ออกอากาศ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง การให�ความร8วมมือต8อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห8งชาติ 
และการเผยแพร8ข�อมูลข8าวสารต8อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบ
แห8งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ซ่ึงเข�าข8ายเปKนการ
ออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต8อความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีผลเปKนการออกอากาศ
รายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีขัดต8อเง่ือนไขการอนุญาตประกอบกิจการตามท่ีกําหนด
ในบันทึกข�อตกลง ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว8างสํานักงาน กสทช. และ
บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด อนึ่ง หากพบการออกอากาศท่ีมีเนื้อหาขัดต8อกฎหมายอีกต8อไป 
กสทช. จะใช�มาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึน  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศของช8องรายการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8อง VOICE TV (ช8อง ๒๑) อาจมีเนื้อหา
ไม8เหมาะสม 

๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ ไม8ร8วมพิจารณาลงมติในวาระนี้ 
 



๓๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ
โทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด 
จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!       

เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ไทยทีวี 
ดิจิตอล จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ ได�แก8 ช8องรายการ MVLAO ใบอนุญาต
เลขท่ี B1–S21040–0009–58 และช8องรายการ อีสานทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1–S21040–0465–56 ท้ังนี้ ต้ังแต8วันท่ี ๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ เปKนต�นไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด 
เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให- 

บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทีวีบี เอนิแวร� จํากัด 
ช�องรายการ Asian Major Channel : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให� 

บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทีวีบี เอนิแวร! จํากัด 
ช8องรายการ Asian Major Channel ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0326–56 
ท้ังนี้ ต้ังแต8วันท่ี ๑ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ เปKนต�นไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทีวีบี เอนิแวร! จํากัด  
เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง  

 



๓๖ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทีวีบี 
เอนิแวร! จํากัด ช8องรายการ Asian Major Channel 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การอนุมัติผังรายการ ประจําปH ๒๕๖๒ ของผู-ได-รับอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ
ให-บริการโทรทัศน� ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติผังรายการ ประจําป� ๒๕๖๒ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ

ให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๑๗ ราย 
๕๐ ช8องรายการ   

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ให�ดําเนินการ
ตามข�อ ๑๒ ข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทํา
ผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร8งครัด 
และกําชับช8องรายการท่ีมีประวัติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ขอให�ระมัดระวังการออกอากาศ  
โดยไม8ให�มีรายการท่ีมีเนื้อหากระทบต8อผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการ ประจําป� ๒๕๖๒ ท่ีได�รับการอนุมัติให�สํานักคุ�มครอง
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแล
ด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการการโฆษณาอาหารและยา และสํานักกํากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
(ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การอนุมัติผังรายการ ประจําป� ๒๕๖๒ ของผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน! ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 



๓๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : การตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายของธุรกิจข-ามชาติ : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยเห็นชอบแนวทางการตอบหนังสือของพรรคพลเมืองไทย ดังนี้ 
๑. มาตรการการกํากับดูแลผู�ให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ผ8านโครงข8ายอ่ืน 

ท่ีมิใช8โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (Over The Top หรือ OTT) อยู8ระหว8าง
การศึกษาแนวทางการกํากับดูแลเพ่ือให�ครอบคลุมทุกมิติ แต8อย8างไรก็ดี    
เพ่ือแก�ไขปlญหาตามข�อเรียกร�องของพรรคพลเมืองไทย การนําเสนอเนื้อหาท่ีมี
ลักษณะอันลามกอนาจารหรือไม8เหมาะสมทางอินเทอร!เน็ต ซ่ึงมีพระราชบัญญัติ
ว8าด�วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร!บังคับใช�เปKนการเฉพาะอยู8ในปlจจุบัน 
ดังนั้นจึงให�ส8งเรื่องการตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายของธุรกิจข�ามชาติ  
ให�กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือพิจารณาการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติว8าด�วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร!ต8อไป  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดส8งหนังสือพรรคพลเมืองไทยให�กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต8อไป 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปJดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง การตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายของธุรกิจ
ข�ามชาติ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๓๒ ดังนี้ 

“ผมขอเปJดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเห็นว8าการ
ให�บริการของ Netflix ซ่ึงเปKนผู�ให�บริการภาพและเสียงผ8านโครงข8ายอินเทอร!เน็ต
ในหลายประเทศท่ัวโลกนั้น ยังไม8อยู8ภายใต�การอนุญาตประกอบกิจการและ
กํากับดูแลบริการในประเทศไทย อีกท้ัง กสทช. ยังอยู8ในข้ันตอนดําเนินการ
กําหนดแนวทางและมาตรการกํากับดูแลบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ผ8าน
โครงข8ายอ่ืนท่ีมิใช8โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! (Over The Top – OTT) 
อย8างไรก็ตามหากพิจารณาในมิติด�านเนื้อหาในอินเทอร!เน็ต ลักษณะเนื้อหา
รายการท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นนี้ยังไม8ถึงข้ันท่ีรุนแรง ท้ังยังมีการกําหนด
เรทหรือระดับของเนื้อหาไว� อนึ่งหากเทียบกับเนื้อหารายการท่ีรุนแรงอ่ืนๆ   
ในสื่อออนไลน!ท่ีแพร8หลายในปlจจุบันแล�ว ควรต�องให�ความสําคัญกับการกํากับ
ดูแลเนื้อหาในลักษณะดังกล8าวโดยเร8งด8วนก8อน ดังนั้นในระหว8างนี้หากผู�ร�อง
เห็นว8าเปKนการนําเสนอเนื้อหาไม8เหมาะสมในสื่อออนไลน!จึงเห็นควรให�เสนอ
เรื่องต8อกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับ
การเผยแพร8เนื้อหาท่ีไม8เหมาะสมในสื่อออนไลน!ต8อไป” 



๓๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : การขอระงับการให-บริการช�องสัญญาณดาวเทียม และการส�งสัญญาณ

โทรทัศน�ผ�านดาวเทียมเนื่องจากผู-ใช-บริการผิดสัญญา : ปส.๓   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด 
ใช�สิทธิระงับการให�บริการตามสัญญาในกรณีท่ีคู8สัญญาผิดนัดชําระค8าบริการได�  
แต8โดยที่การระงับการให�บริการช8องสัญญาณดาวเทียม และการให�บริการส8ง
โทรทัศน!ผ8านดาวเทียม จะมีผลกระทบต8อสมาชิกผู�ใช�บริการของบริษัท ไอพีเอ็ม 
แพลทฟอร!ม จํากัด และบริษัท ไทย แซทเทิลไลท! ทีวี จํากัด ดังนั้น จึงขอให�บริษัท 
ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด แจ�งวันท่ีจะระงับการ
ให�บริการล8วงหน�าอย8างน�อย ๓๐ วัน เพ่ือให�คู8สัญญามีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ!
ให�แก8สมาชิกผู�ใช�บริการได�ทราบถึงกรณีการยุติการให�บริการดังกล8าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง การขอระงับการให�บริการช8องสัญญาณดาวเทียม และการ
ส8งสัญญาณโทรทัศน!ผ8านดาวเทียมเนื่องจากผู�ใช�บริการผิดสัญญา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด เร�งดําเนินการตรวจสอบ 

การเรียกเก็บค�าบริการผิดพลาดและคืนเงินค�าบริการจํานวน ๒๐,๙๑๑.๙๓ บาท 
(เลขท่ี ๖๕/๒๕๕๘) : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด เร8งดําเนินการ
ตรวจสอบการเรียกเก็บค8าบริการผิดพลาดและคืนเงินค8าบริการจํานวน ๒๐,๙๑๑.๙๓ บาท 
(เลขท่ี ๖๕/๒๕๕๘) เนื่องจากบริษัทฯ ได�ดําเนินการแก�ไขปlญหาให�ผู�ร�องเรียนแล�ว 
แต8ไม8สามารถติดต8อผู�ร�องเรียนได� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด เร8งดําเนินการ
ตรวจสอบการเรียกเก็บค8าบริการผิดพลาดและคืนเงินค8าบริการจํานวน ๒๐,๙๑๑.๙๓ บาท 
(เลขท่ี ๖๕/๒๕๕๘) 

 
 



๓๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : ร-องเรียนกรณีขอให-ห-างหุ-นส�วนจํากัด คอมโปร โปรเกรส ส�งกล�อง Set Top Box 
ย่ีห-อ COMPRO มาใช-แทนในระหว�างซ�อมจนกว�าจะซ�อมกล�องฯ แล-วเสร็จ 
ให-กับผู-ร-องเรียนด-วย (เลขท่ี ๔๔๑/๒๕๕๙) : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (บส.) ส8ง
เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด คอมโปร โปรเกรส ส8งกล8อง Set Top 
Box ยี่ห�อ COMPRO มาใช�แทนในระหว8างซ8อมจนกว8าจะซ8อมกล8องฯ แล�วเสร็จ 
ให�กับผู�ร�องเรียนด�วย (เลขท่ี ๔๔๑/๒๕๕๙) ให�สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย!สิน 
(พย.) เพ่ือดําเนินการให�เปKนไปตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศเชิญชวน
ผู�สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเปKนผู�เข�าร8วมโครงการสนับสนุน
ประชาชนในการเปลี่ยนผ8านไปสู8การรับชมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
และประกาศท่ีเก่ียวข�องต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่องร�องเรียนกรณีขอให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด คอมโปร โปรเกรส  
ส8งกล8อง Set Top Box ยี่ห�อ COMPRO มาใช�แทนในระหว8างซ8อมจนกว8าจะซ8อมกล8องฯ 
แล�วเสร็จ ให�กับผู�ร�องเรียนด�วย (เลขท่ี ๔๔๑/๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด ชดเชยด-วยช�องรายการท่ีมี

คุณภาพเท�าเทียมกับช�องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ (เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๐) 
: บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ชดเชยด�วย

ช8องรายการท่ีมีคุณภาพเท8าเทียมกับช8องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ 
(เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๐)  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว8า หากไม8พอใจในการ
แก�ไขปlญหาและหากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัท หรือกรณี
เรียกร�องขอค8าชดเชย ซ่ึงไม8อยู8ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่อง
ดังกล8าวเข�าสู8การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) 
เพ่ือให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต8อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิในทางศาล
ในการเรียกร�องค8าเสียหายได� 

 



๔๐ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ชดเชย
ด�วยช8องรายการท่ีมีคุณภาพเท8าเทียมกับช8องรายการเดิมท่ียุติการออกอากาศ 
(เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๐) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํากล�องรับ
สัญญาณดาวเทียม จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๘/๒๕๖๑) : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงินค8ามัดจํา

กล8องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๘/๒๕๖๑) เนื่องจาก
ได�รับการแก�ไขจากผู�ประกอบการ และผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
การให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร8งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงินค8า
มัดจํากล8องรับสัญญาณดาวเทียม จํานวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๘/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ_ป จํากัด ยกเว-นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ

จาก True Vision พร-อมให-มีหนังสือแจ-งรายละเอียด (เลขท่ี ๒๒/๒๕๖๑) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด 

ยกเว�นค8าบริการท่ีถูกเรียกเก็บจาก True Vision เนื่องจากบริษัทฯ แก�ไขปlญหา
ตามคําร�อง และผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑ และขอให�บริษัทฯ ปฏิบัติตามข�อ (๑๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบประกาศสํานักงาน 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 



๔๑ 

 

การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๒) ข�อ ๒ โดยเคร8งครัด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๘ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ยกเว�น
ค8าบริการท่ีถูกเรียกเก็บจาก True Vision พร�อมให�มีหนังสือแจ�งรายละเอียด 
(เลขท่ี ๒๒/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท วัน บ_อกซ� โฮม จํากัด แก-ไขกล�องรับสัญญาณ

ดิจิตอลทีวีให-สามารถใช-งานได-ตามปกติ (เลขท่ี ๕๔/๒๕๖๑) : บส.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (บส.) ส8งเรื่อง
ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท วัน บ5อกซ! โฮม จํากัด แก�ไขกล8องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี
ให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ (เลขท่ี ๕๔/๒๕๖๑) ให�สํานักการพัสดุและบริหาร
ทรัพย!สิน (พย.) เพ่ือดําเนินการให�เปKนไปตามประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง 
ประกาศเชิญชวนผู�สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเปKนผู�เข�าร8วม
โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ8านไปสู8การรับชมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล และประกาศท่ีเก่ียวข�องต8อไป  
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๙ เรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท วัน บ5อกซ! โฮม จํากัด แก�ไข
กล8องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ (เลขท่ี ๕๔/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : กรณีบริษัท อารมณ�ดี เอนเตอร�เทนเม-นท� จํากัด ช�องรายการ โชคดีทีวี 

โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
อารมณ!ดี เอนเตอร!เทนเม�นท! จํากัด ช8องรายการ โชคดีทีวี ให�ระงับการกระทํา   
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร คอร!ด้ี พลัส (CORDY 
PLUS) เลขสารบบอาหาร ๑๔–๑–๐๗๖๕๓–๑–๐๐๖๙ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมี
ข�อความหรือเนื้อหาสาระ ในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ



๔๒ 

 

บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม8เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท อารมณ!ดี เอนเตอร!เทนเม�นท! จํากัด 
ช8องรายการ โชคดีทีวี ฝoาฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๐ เรื่อง กรณีบริษัท อารมณ!ดี เอนเตอร!เทนเม�นท! จํากัด ช8องรายการ 
โชคดีทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : กรณีบริษัท ก-านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช�องรายการ LAMKONG CHANNEL 

โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช8องรายการ LAMKONG CHANNEL ให�ระงับการกระทํา
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร เครื่องด่ืมสมุนไพร (ตราฮอมด้ี) 
เลขสารบบอาหาร ๑๓–๒–๐๐๖๕๘–๒–๐๐๒๙ และผลิตภัณฑ!อาหารถ่ังเช8า ดีไลท!ฟาร!ม 
หรือชื่อท่ีค�นในระบบฐานข�อมูล ดีพี (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) DP (DIETARY 
SUPPLEMENT PRODUCT) เลขสารบบอาหาร ๑๒–๑–๐๙๔๔๘–๑–๐๕๘๙ หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ ในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม 



๔๓ 

 

จํากัด ช8องรายการ LAMKONG CHANNEL ฝoาฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๑ เรื่อง กรณีบริษัท ก�านบุญ สมไพรงาม จํากัด ช8องรายการ LAMKONG 
CHANNEL โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๒ : กรณีบริ ษัท จี เ อ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช�องรายการ GMM25 โฆษณา

ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช8องรายการ GMM25 ให�ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง NIVEA MEN ACNE CLEAR LIQUID FOAM 
(NIVEA MEN ACNE CLEAR โฟมล�างหน�าสูตรน้ํา ตามภาพโฆษณา) หรือผลิตภัณฑ!
อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�
บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข�อมูลอันไม8เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช8องรายการ 
GMM25 ฝoาฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง
เปKนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๒ เรื่อง กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด ช8องรายการ GMM25 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 



๔๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๓ : กรณีห-างหุ-นส�วนจํากัด นครเชียงใหม� เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
นครเชียงใหม� เรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๙๔.๒๕ MHz จังหวัดเชียงใหม� โฆษณาผลิตภัณฑ�ยา 
ท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ห�างหุ�นส8วนจํากัด นครเชียงใหม8 เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ    
นครเชียงใหม8 เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๒๕ MHz จังหวัดเชียงใหม8 ให�ระงับการกระทํา
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!ยาวีก๊ิฟ แคปซูล G ๓๘๗/๕๖ 
และยาวีก๊ิฟ ชนิดน้ํา G ๕๔/๕๙ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ
ในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปKนความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) 
และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส8วนจํากัด นครเชียงใหม8 เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
นครเชียงใหม8 เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๒๕ MHz จังหวัดเชียงใหม8 ฝoาฝ�นหรือไม8ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๓ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส8วนจํากัด นครเชียงใหม8 เรดิโอ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง สถานีวิทยุนครเชียงใหม8 เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๒๕ MHz จังหวัด
เชียงใหม8 โฆษณาผลิตภัณฑ!ยาท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๔ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท-องถ่ิน เรดิโอปาร�ตี้ ท่ีนี่ประเทศไทย คล่ืนความถ่ี 
FM ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม� โดยบริษัท สุชีราดรากอนโกลด� จํากัด 
โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
บริษัท สุชีราดรากอนโกลด! จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท�องถ่ิน เรดิโอ
ปาร!ตี้ ท่ีนี่ประเทศไทย คลื่นความถ่ี FM ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม8 ให�ระงับ
การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!น้ําสมุนไพรไทยจีน ๒๕ ชนิด 
ตรา ดรากอนโกลด! เลขสารบบอาหาร ๔๐–๒–๐๓๖๕๗–๒–๐๐๒๙ และผลิตภัณฑ!
อาหารมารองแคปซูล เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๑๐๕๔–๑–๐๑๘๑ หรือผลิตภัณฑ!
อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�
บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข�อมูลอันไม8เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท สุชีราดรากอนโกลด! จํากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท�องถ่ิน เรดิโอปาร!ต้ี ท่ีนี่ประเทศไทย คลื่นความถ่ี 
FM ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม8 ฝoาฝ�นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๔ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท�องถ่ิน เรดิโอปาร!ต้ี 
ท่ีนี่ประเทศไทย คลื่นความถ่ี FM ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม8 โดยบริษัท    
สุชีราดรากอนโกลด! จํากัด โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปKน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 

 
 
 



๔๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๕ : การฝ}าฝ~นคําส่ังทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติ 
ระบบเอฟเอ็ม คล่ืนความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ� (สังกัดสํานักงาน กสทช.) 
กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยให�มีคําสั่งปรับทางปกครองต8อสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติ 
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ! (สังกัดสํานักงาน กสทช.) เปKน
เงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ียัง
มิได�ปฏิบัติตามคําสั่ง (จํานวน ๑ วัน) (วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐) รวมเปKนเงิน
ท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามข�อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
เปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยให�ชําระค8าปรับภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ หาก
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ 
เมกะเฮริตซ! (สังกัดสํานักงาน กสทช.) ฝoาฝ�นไม8มาชําระค8าปรับภายในเวลาท่ี
กําหนดดังกล8าว กสทช. จะพิจารณาใช�มาตรการบังคับทางปกครองท่ีสูงข้ึนต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๕ เรื่อง การฝoาฝ�นคําสั่งทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 
ภาคปกติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ! (สังกัดสํานักงาน 
กสทช.) กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีผิดกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๖ : ร�างบันทึกข-อตกลง เรื่อง การกํากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ�

สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเปZนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบร8างบันทึกข�อตกลง เรื่อง การกํากับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 

 
 
 



๔๗ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๖ เรื่อง ร8างบันทึกข�อตกลง เรื่อง การกํากับดูแลการโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๗ : กรณีข-อเสนอแนะต�อการดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การส�งเสริม
และคุ-มครองสิทธิของคนพิการให-เข-าถึงหรือรับรู-และใช-ประโยชน�จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการแก�ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท่ีกําหนดให�ผู�รับใบอนุญาตต�องจัดให�

มีบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการล8ามภาษามือ คําบรรยายเปKนอักษรวิ่ง หรือคําบรรยาย
เปKนเสียงออกไปอีก ๑๘๐ วัน (ต้ังแต8วันท่ี ๖ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๒) เพ่ือให�ผู�รับใบอนุญาตสามารถท่ีจะจัดเตรียมงบประมาณ
และเตรียมความพร�อมด�านบุคลากรเพ่ือจัดทําบริการส8งเสริมการเข�าถึงหรือ
รับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน!สําหรับคนพิการอย8าง   
มีประสิทธิภาพและคุณภาพต8อไป และไม8ก8อให�เกิดภาระแก8ผู�รับใบอนุญาต  
มากเกินสมควร โดยผู�รับใบอนุญาตต�องจัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการ  
ล8ามภาษามือ คําบรรยายเปKนอักษรวิ่ง หรือคําบรรยายเปKนเสียงในเวลา
ออกอากาศแล�วแต8กรณีอย8างน�อยวันละหกสิบนาที อนึ่ง ในกรณีท่ีผู�รับ
ใบอนุญาตรายท่ีมีความพร�อม และสามารถดําเนินการตามประกาศฯ ได�     
ให�ดําเนินการเพ่ือส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการฯ ต8อไปในระหว8างนี้  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือการแก�ไขปlญหาการ   
จัดให�มีบริการโทรทัศน!สําหรับคนพิการ โดยเฉพาะการจัดทําบริการคําบรรยาย
แทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ให�สามารถจัดทําบริการสําหรับคนพิการได�
อย8างแท�จริง โดยมีองค!ประกอบตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ตามข�อ ๙ (๓) 
ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม 

อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปJดเผยความเห็น โดยจะจัดทําบันทึกความเห็น
จัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔๗ เรื่อง กรณีข�อเสนอแนะต8อการดําเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และ
ใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน! 



๔๘ 

 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒๙ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ! 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๔๗ ดังนี้ 

“ผมขอเปJดเผยความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเห็นว8าผู�รับ
อนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ประเภทบริการสาธารณะ ซ่ึงได�รับอนุญาต
ให�ประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค!หลักเพ่ือการบริการสาธารณะตามท่ี
กฎหมายกําหนดนั้น ควรเร8งรัดดําเนินการให�เปKนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
การส8งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!
จากรายการของกิจการโทรทัศน! เพ่ือประโยชน!ในการส8งเสริมและคุ�มครอง
สิทธิของคนพิการและคนด�อยโอกาสให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จาก
รายการของกิจการโทรทัศน!ได�อย8างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป ตามมาตรา ๓๖ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากเปKนหน�าท่ีของผู�รับใบอนุญาต อีกท้ังยังเปKนหน�าท่ีของ
รัฐท่ีต�องให�บริการประชาชนในด�านข�อมูลข8าวสารของรัฐ รวมถึงการท่ี
หน8วยงานรัฐซ่ึงได�รับอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล ในประเภทบริการ
สาธารณะ นั้นเปKนกรณีท่ีได�รับสิทธิประกอบกิจการจากการพิจารณาความ
เหมาะสมของคณะกรรมการ โดยท่ีไม8ต�องประมูลแข8งขันเช8นเดียวกับการ
ประกอบกิจการประเภททางธุรกิจ จึงย8อมไม8มีแรงกดดันท่ีต�องแข8งขันกับเอกชน 
และมีความพร�อมท่ีจะจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดทําบริการสาธารณะนี้ได� 
ตลอดจนการท่ีหน8วยงานรัฐจัดทําบริการข�อมูลข8าวสารสาธารณะเพ่ือส8งเสริม
และคุ�มครองสิทธิของคนพิการและคนด�อยโอกาสให�เข�าถึงหรือรับรู�และ      
ใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน!ได�อย8างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป 
ย8อมสะท�อนถึงแนวทางและแบบอย8างท่ีดีท่ีผู�ประกอบกิจการในประเภทอ่ืน 
พึงนําไปปฏิบัติ”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ข-อเสนอการใช-โครงสร-างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี ฉบับปรับปรุงของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 
จํากัด : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช� โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร8วมกันสําหรับโครงข8าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุงของบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด 
ในส8วนเอกสารแนบท�าย ๑ – ๓ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคมร8วมกันสําหรับโครงข8ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๔๙ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร8วมกันสําหรับ
โครงข8ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุงของบริษัท แอดวานซ! ไวร! เลส        
เน็ทเวอร!ค จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ข-อเสนอการใช-โครงสร-างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย

โทรศัพท�เคล่ือนท่ี ฉบับปรับปรุง ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 
จํากัด (มหาชน) : ชท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช� โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร8วมกันสําหรับโครงข8าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุง ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) เก่ียวกับค8าตอบแทนการใช�เสาโทรคมนาคม การใช�พ้ืนท่ีต้ังสถานีฐาน 
การใช�พ้ืนท่ีบนสิ่งปลูกสร�างสําหรับติดต้ังอุปกรณ!สถานีฐาน แบบราคาเฉลี่ย     
ท่ัวประเทศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม
ร8วมกันสําหรับโครงข8ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงมีระยะเวลาสิ้นสุด  
เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร8วมกันสําหรับ
โครงข8ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี ฉบับปรับปรุงของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บริษัท ทริปเป�ลที โกลบอล เน็ท จํากัด ขอยกเลิกประกอบกิจการภายใต-

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ทริปเปJลที โกลบอล เน็ท จํากัด ยกเลิกประกอบกิจการภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๐/๐๐๗ โดยให�มีผล
นับต้ังแต8วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปKนต�นไป และให�บริษัทฯ นําส8งงบการเงิน
ประจําป� ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ ท่ีผ8านการรับรองจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
ต8อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บริษัท ทริปเปJลที โกลบอล เน็ท จํากัด ขอยกเลิกประกอบกิจการ
ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 



๕๐ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : แผนความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) ขององค�กร ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 

จํากัด : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบแผนความรับผิดชอบต8อสังคม (Corporate Social Responsibility–

CSR) ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด โดยให�บริษัทฯ ส8งเอกสารหลักฐานท่ี
เก่ียวข�องในการดําเนินการตามแผนความรับผิดชอบต8อสังคมตามท่ีบริษัทฯ  
ได�เสนอมาให�สํานักงาน กสทช. ทราบ เพ่ือติดตามและกํากับตามเง่ือนไขใน
การอนุญาตต8อไป รวมท้ังให�บริษัทฯ สามารถจัดทําแผนความรับผิดชอบต8อสังคม 
อาทิ การทําแผ8นป}ายโฆษณาประชาสัมพันธ!ต8างๆ ร8วมกับบริษัทในเครือได� 
หากมีข�อความหรือเนื้อหาท่ีไม8แตกต8างกัน  

๒. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ดําเนินการจัดทําใบแจ�งหนี้หรือสัญญา
ให�บริการท่ีใช�ตัวอักษรขนาดใหญ8หรือใช�อักษรสําหรับคนตาบอด (Braille) 
โดยไม8คิดค8าบริการเพ่ิม เพ่ือให�เปKนไปตามประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง  

๓. ให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ปรับปรุงแผนความรับผิดชอบต8อสังคมของ
องค!กรทุกสามป� แต8ในช8วงสามป�แรกให�มีการปรับปรุงทุกป� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง แผนความรับผิดชอบต8อสังคม (CSR) ขององค!กร ของบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย

เปZนของตนเอง ของบริษัท โฮวา อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
แก8บริษัท โฮวา อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!
รับจ�าง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป� ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช8นเดียวกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตให�บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู8ก8อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ของบริษัท โฮวา อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 

 



๕๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
เปZนของตนเอง ของสหกรณ�แท็กซ่ีรวมมิตร จํากัด : ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
แก8สหกรณ!แท็กซ่ีรวมมิตร จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป� ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช8นเดียวกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตให�บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู8ก8อนแล�ว 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ของสหกรณ!แท็กซ่ีรวมมิตร จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การพิจารณาข-อเสนอการขายส�งบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน 

ของบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ : มท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบผล
การพิจารณาข�อเสนอการขายส8งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข8ายเสมือน 
ของบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ตามประกาศ กสทช. เรื่อง บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข8ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การพิจารณาข�อเสนอการขายส8งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
แบบโครงข8ายเสมือน ของบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข8ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : นายชวลิต เกียรติเกษม ร-องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบ

ปaญหาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม�แจ-งให-ทราบล�วงหน-า และไม�ได-รับ
ความยินยอม : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายชวลิต เกียรติเกษม ร�องเรียนบริษัท ดีแทค  
ไตรเน็ต จํากัด ประสบปlญหาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม8แจ�งให�ทราบ
ล8วงหน�า และไม8ได�รับความยินยอม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๕๒ 

 

๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด สามารถดําเนินการส8งข�อความสั้นแจ�งเปลี่ยน
รายการส8งเสริมการขายได�เนื่องจากการส8งข�อความสั้น (SMS) ของบริษัทฯ 
เปKนการแจ�งเตือนการสิ้นสุดระยะเวลารายการส8งเสริมการขายท่ีสมัครใช� และ
แจ�งให�ผู�ร�องเรียนสมัครรายการส8งเสริมใหม8ตามช8องทางท่ีบริษัทฯ เสนอไว� 
ท้ังนี้ เม่ือปรากฏข�อเท็จจริงรายการส8งเสริมการขายเดิมไม8มีการจําหน8าย ณ 
ปlจจุบัน บริษัทฯ ย8อมมีสิทธิเสนอรายการส8งเสริมการขาย ท่ีใกล�เคียงกับ
รายการส8งเสริมการขายเดิมให�ผู�ร�องเรียนได�พิจารณา และหากไม8ประสงค!ใช�
บริการรายการส8งเสริมการขายท่ีบริษัทฯ เสนอ ผู�ร�องเรียนย8อมมีสิทธิแจ�ง
เปลี่ยนแปลงและสมัครรายการส8งเสริมการขายท่ีต�องการ ซ่ึงบริษัทฯ มีจําหน8าย 
และจากข�อเท็จจริงบริษัทฯ ได�มีข�อความผ8านช8องทางบริการข�อความสั้น 
(SMS) แจ�งสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการส8งเสริมการขายได�ตามช8องทางท่ีบริษัทฯ แจ�ง 
ดังนั้น กรณีการส8งข�อความสั้น (SMS) ตามท่ีร�องเรียน ถือเปKนการแจ�งเตือน
ระยะเวลาสิ้นสุดรายการส8งเสริมการขายท่ีผู�ร�องเรียนสมัครใช�บริการและ 
เสนอรายการส8งเสริมใหม8ทดแทนรายการส8งเสริมการขายเดิมท่ีไม8มีจําหน8ายแล�ว 
มิใช8การเปลี่ยนแปลงรายการส8งเสริมการขายแต8อย8างใด ท้ังนี้ ได�มีการแจ�งสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงรายการส8งเสริมการขายท่ีบริษัทฯ เสนอมา และผู�ร�องเรียน
ย8อมมีสิทธิเลือกรายการส8งเสริมการขายตามความประสงค!ได� แต8ต�องเปKน
รายการส8งเสริมการขายท่ีมีจําหน8ายอยู8ในปlจจุบัน  

๒. กรณีผู�ร�องเรียนเรียกร�องให�บริษัทฯ ชดใช�ค8าเสียหาย เปKนกรณีท่ีพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม8ได�กําหนดให�เปKนอํานาจ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. ท่ีจะดําเนินการได�  

๓. ผู�ประกอบการควรมีการแจ�งเตือนก8อนท่ีโปรโมชั่นจะสิ้นสุด เม่ือโปรโมชั่น
สิ้นสุดระยะเวลาให�บริการ หากโปรโมชั่นเดิมยังมีอยู8ผู�ใช�บริการยังสามารถใช�
บริการโปรโมชั่นนี้ได� แต8ถ�าโปรโมชั่นไม8มีจําหน8ายในท�องตลาด ผู�ประกอบการ
ต�องให�บริการโปรโมชั่นท่ีเปKนโปรโมชั่นพ้ืนฐาน หรือท่ีมีจําหน8ายอยู8ใน
ท�องตลาด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง นายชวลิต เกียรติเกษม ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปlญหาเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบริการโดยไม8แจ�งให�ทราบล8วงหน�า และ
ไม8ได�รับความยินยอม 

 
 
 
 



๕๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : นางจตุพร เพ็ชรเลิศ ดําเนินการแทน นางสาววิภารัตน� ก�งเม�ง ร-องเรียนบริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปaญหาถูกเรียกเก็บค�าใช-บริการอินเทอร�เน็ต
ในต�างประเทศ (Data Roaming) ผิดพลาด : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางจตุพร เพ็ชรเลิศ ดําเนินการแทน นางสาววิภารัตน! 
ก�งเม8ง ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ประสบปlญหาถูกเรียกเก็บค8าใช�บริการ
อินเทอร!เน็ตในต8างประเทศ (Data Roaming) ผิดพลาด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีสิทธิเรียกเก็บค8าบริการดาต�าโรมม่ิง จํานวน 

๔๒,๗๘๓.๙๐ บาท จากผู�ร�องเรียนได� เนื่องจากบริษัทฯ แจ�งว8าผู�ร�องเรียนแจ�ง
ขอเปJดใช�บริการผ8าน Call center ๑๖๗๘ เม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ
สมัครแพ็จเกจ Non-stop data roaming ๘๗๐ บาท / ๓ วัน (วันท่ี ๑๕ – ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๐) ซ่ึงจากข�อเท็จจริงไม8พบว8าผู�ร�องเรียนได�ติดต8อบริษัทฯ เพ่ือขอ
ปJดการใช�งานโรมม่ิงภายหลังจากวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู�ร�องเรียน
จึงมีการเปJดใช�งานโรมม่ิงท่ีสาธารณรัฐมัลดีฟส!โดยอัตโนมัติ และมีการใช�
บริการอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี (IR Internet (Volume)) ตามรายละเอียด
การใช�บริการ (CDR) ของวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ รอบบิลค8าบริการเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ และจากข�อเท็จจริงผู�ร�องเรียนมีการใช�บริการ Data Roaming เม่ือวันท่ี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๘๑ MB ๙๔๖ KB คือ ๘๑ MB เท8ากับ ๘๒๙๔๔ KB 
คิดเปKนค8าบริการจํานวน ๔๒,๓๐๑.๔๔ บาท และ ๙๔๖ KB คิดเปKนค8าบริการ
จํานวน ๔๘๒.๔๖ บาท รวมค8าบริการจํานวนท้ังสิ้น ๔๒,๗๘๓.๙๐ บาท จึงถือว8า
เปKนการใช�บริการอินเทอร!เน็ตบนโทรศัพท!เคลื่อนในต8างประเทศ บริษัทฯ จึงมีสิทธิ
เรียกเก็บค8าบริการดาต�าโรมม่ิง จํานวน ๔๒,๗๘๓.๙๐ บาท จากผู�ร�องเรียนได� 
และบริษัทฯ ได�พิจารณาให�ส8วนลดจํานวน ๙,๓๔๕.๗๙ บาท (ไม8รวม Vat) ถือว8า
บริษัทฯ ได�เสนอเยียวยาให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว  

๒. ให�ผู�ประกอบการทุกรายมีการจํากัดวงเงิน หรือ Credit Limit ของบริการ 
International Roaming ด�วย หรืออาจให�ผู�บริโภคสามารถกําหนดจํานวนเงิน 
หรือจํากัดเวลาในการเปJดใช�บริการ และมีการแจ�งเตือนวงเงินการใช�บริการ
เปKนระยะ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง นางจตุพร เพ็ชรเลิศ ดําเนินการแทน นางสาววิภารัตน! ก�งเม8ง 
ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปlญหาถูกเรียกเก็บค8าใช�บริการ
อินเทอร!เน็ตในต8างประเทศ (Data Roaming) ผิดพลาด 

 



๕๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : นายกิจจา ศรีบุตตะ ร-องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปaญหา
การคิดค�าบริการผิดพลาดและขอให-คืนเงินค�าบริการท่ีได-ชําระเกินไว-ผ�าน 
Dtac application : รท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายกิจจา ศรีบุตตะ ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จํากัด ประสบปlญหาการคิดค8าบริการผิดพลาดและขอให�คืนเงินค8าบริการท่ีได�
ชําระเกินไว�ผ8าน Dtac application ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นว8า
กรณีนี้ผู�ร�องเรียนมิได�ต�องการยกเลิกบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแล�วขอเงินคงเหลือคืน 
ดังนั้น กรณีนี้จึงไม8เข�าเง่ือนไขตามข�อ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
ได�คืนเงินค8าบริการจํานวน ๗,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีบัตรเครดิตหรือเดบิตท่ีใช�   
ทําธุรกรรม และเสนอส8วนลดเดือนละ ๕๐๐ บาท จํานวน ๓ รอบบิล ให�กับผู�ร�องเรียน 
จึงถือว8าบริษัทฯ ได�ดําเนินการแก�ไขปlญหาและเยียวยาผู�ร�องเรียนแล�ว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง นายกิจจา ศรีบุตตะ ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
กรณีประสบปlญหาการคิดค8าบริการผิดพลาดและขอให�คืนเงินค8าบริการท่ีได�ชําระ
เกินไว�ผ8าน Dtac application 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : นายวิบูลย�ศักดิ์ วงศามณีรัตนา ร-องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค 

จํากัด กรณีประสบปaญหาถูกยกเลิกบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีโดยไม�ทราบสาเหตุ 
: รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายวิบูลย!ศักด์ิ วงศามณีรัตนา ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ประสบปlญหาถูกยกเลิกบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี    
โดยไม8ทราบสาเหตุ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. กรณีผู�ร�องเรียนขอให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ส8งรายละเอียด

การใช�งานมาให�ผู�ร�องเรียนทราบทุกครั้งเม่ือมีการเรียกเก็บค8าบริการรายเดือน 
เห็นว8า ผู�ร�องเรียนสามารถนําบัตรประชาชนตัวจริงติดต8อแจ�งความจํานงท่ี
สํานักงานบริการเอไอเอสช็อปทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยการแจ�งความจํานง ๑ ครั้ง 
จะมีผลกับการแสดงรายละเอียดการใช�งานบนใบแจ�งค8าบริการเปKนเวลา ๖ เดือน 
และมีค8าบริการจัดส8งเดือนละ ๓๒.๑๐ บาท (รวมภาษี)  

 
 
 



๕๕ 

 

๒. กรณีผู�ร�องเรียนขอให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด คืนเลขหมาย 
๐๘ ๗๒๓๖ ๐๓๖๐ พร�อมท้ังเปJดสัญญาณโทรศัพท!เคลื่อนท่ี และไม8เรียกเก็บ
ค8าใช�จ8ายจากผู�ร�องเรียน เห็นว8า บริษัทฯ ได�สํารองเลขหมายตามข�อร�องเรียน 
(๐๘ ๗๒๓๖ ๐๓๖๐) ไว�ให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว โดยแนะนําให�ผู�ร�องเรียนติดต8อ
ชําระค8าบริการคงค�างก8อนเปJดใช�บริการเลขหมายเดิม ซ่ึงบริษัทฯ ได�สํารอง
เลขหมายไว�จนถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และบริษัทฯ ยังได�เสนอเลขหมาย 
๐๖ ๒๓๒๖ ๐๓๖๐ (ระบบ Post Paid) เพ่ือทดแทนเลขหมายโทรศัพท!เดิม 
นอกจากนี้ ปlจจุบันบริษัทฯ ได�แก�ไขปlญหาเรื่องยอดค8าใช�บริการของผู�ร�องเรียน 
โดยบริษัทฯ ได�ปรับลดค8าบริการให�แก8ผู�ร�องเรียนท้ังหมด ดังนั้น จึงถือว8า
บริษัทฯ ได�แก�ไขปlญหาตามข�อร�องเรียนและเสนอการเยียวยาให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว 
แต8ผู�ร�องเรียนไม8ยอมรับการเสนอการเยียวยาดังกล8าว 

๓. กรณีผู�ร�องเรียนขอให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด เปลี่ยนชื่อ
จดทะเบียนจากนางพัทธนันท!  ลือยงวัฒนา (น�องสาวผู�ร�องเรียน) มาเปKนชื่อ  
ผู�ร�องเรียน และไม8เรียกเก็บค8าใช�จ8ายจากผู�ร�องเรียน เห็นว8าบริษัทฯ ได�สํารอง
เลขหมายตามข�อร�องเรียน (๐๘ ๗๒๓๖ ๐๓๖๐) ไว�ให�แก8ผู�ร�องเรียน โดยแนะนํา
ให�ผู�ร�องเรียนติดต8อชําระค8าบริการคงค�างก8อนเปJดใช�บริการเลขหมายเดิมในนาม
นางพัทธนันท!  ลือยงวัฒนา ซ่ึงได�สํารองเลขหมายไว�จนถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
หลังจากเปJดบริการเลขหมายเดิมแล�ว ผู�ร�องเรียนสามารถติดต8อแจ�งความประสงค!
เปลี่ยนแปลงชื่อผู�ใช�บริการได�ท่ีสํานักงานบริการเอไอเอสช็อปทุกสาขา ดังนั้น 
จึงถือว8าบริษัทฯ ได�เสนอการแก�ไขปlญหาให�แก8ผู�ร�องเรียนแล�ว  

๔. ให�บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ปรับปรุงเง่ือนไขโดยระบุให�ชัดเจน
ในสัญญาว8าค8าบริการล8วงหน�าและส8วนลดนั้นจะใช�หักค8าบริการให�เดือนใด 
รอบบิลใด  

๕. บริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ไม8มีสิทธิเรียกเก็บค8าบริการ
ภายหลังระงับสัญญาณ แต8เนื่องจากบริษัทฯ ได�ทําการปรับลดค8าบริการให�กับ
ผู�ร�องเรียนท้ังหมดแล�ว จึงเปKนกรณีท่ีบริษัทฯ ได�แก�ไขปlญหาให�กับผู�ร�องเรียนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง นายวิบูลย!ศักด์ิ วงศามณีรัตนา ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ!  
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปlญหาถูกยกเลิกบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
โดยไม8ทราบสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : นางสาววรินธรภัค ศรีชนะ ร-องเรียนบริษัท แอดวานซ� ไวร�เลส เน็ทเวอร�ค จํากัด 
กรณีประสบปaญหาถูกคิดค�าบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีผิดพลาด : รท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนางสาววรินธรภัค ศรีชนะ ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! 
ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด ประสบปlญหาถูกคิดค8าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การท่ีบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส เน็ทเวอร!ค จํากัด กล8าวอ�างว8าผู�ร�องเรียนเปKน

หนี้ค8าบริการตามใบแจ�งหนี้รอบบิลเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๘ ระหว8างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ โดยบริษัทฯ 
ไม8ได�แสดงหลักฐานใดๆ ว8าบริษัทฯ ได�ดําเนินการฟ}องร�องดําเนินคดีกับผู�ร�องเรียน
ในหนี้ดังกล8าว ซ่ึงหนี้ดังกล8าวผู�ร�องได�ปฏิเสธว8ามิได�มีการใช�บริการหรือมีหนี้
ค�างชําระแต8อย8างใด หนี้ ดังกล8าวจึงเปKนหนี้ ท่ีบริษัทฯ ต�องมีหน�าท่ีแสดง
หลักฐานการใช�บริการของผู�ร�องเรียนระหว8างช8วงเวลาดังกล8าว ตามข�อ ๒๒ 
ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ แต8บริษัทฯ ไม8แสดงหลักฐานว8าผู�ร�องมีการใช�บริการในช8วงเวลา
ดังกล8าวได� บริษัทฯ จึงสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค8าบริการจากผู�ร�องเรียนใน
ช8วงเวลาดังกล8าว  

๒. เม่ือบริษัทฯ สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค8าบริการ ผู�ร�องเรียนย8อมไม8มีหนี้สินกับ
บริษัทฯ อีกต8อไป ข�อมูลเก่ียวกับหนี้สินระหว8างบริษัทฯ กับผู�ร�องจึงเปKนข�อมูล
ส8วนบุคคลเกินความจําเปKน และขัดกับความเปKนจริงนับแต8วันท่ีมีคําสั่งนี้     
ซ่ึงข�อมูลดังกล8าวหากยังคงมีอยู8และไปปรากฏต8อบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก
ย8อมไม8เปKนประโยชน!กับผู�ร�องเรียนฝoายเดียว ประกอบกับหนี้ตามข�อมูล
ดังกล8าวขาดอายุความฟ}องร�องทางแพ8งแล�วจึงไม8มีเหตุจําเปKนใดๆ ท่ีบริษัทฯ 
จะเก็บข�อมูลดังกล8าวไว� การเก็บข�อมูลดังกล8าวจึงไม8ชอบด�วยประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรฐานคุ�มครองสิทธิของผู�ใช�บริการโทรคมนาคมเก่ียวกับข�อมูลส8วนบุคคลฯ 
ข�อ ๖ และข�อ ๗ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง นางสาววรินธรภัค ศรีชนะ ร�องเรียนบริษัท แอดวานซ! ไวร!เลส 
เน็ทเวอร!ค จํากัด กรณีประสบปlญหาถูกคิดค8าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร� จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน 
๔ หลัก : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๗ ให�แก8บริษัท เมกา โฮม  
เซ็นเตอร! จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร! จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร8งครัดต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร! จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : บริษัท เอส เอฟ คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๔๙ ให�แก8บริษัท เอส เอฟ   
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท เอส เอฟ คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม โดยเคร8งครัดต8อไป 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท เอส เอฟ คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : พรรคพลังประชารัฐ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๕๐ ให�แก8พรรคพลังประชารัฐ 
ท้ังนี้ ให�พรรคพลังประชารัฐปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร8งครัดต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง พรรคพลังประชารัฐ ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!  
แบบสั้น ๔ หลัก 



๕๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ

โทรศัพท�ประจําท่ี : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี จํานวน ๓๘๖,๐๐๐ เลขหมาย 
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต8วันท่ี ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๒ เปKนต�นไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส8งคืนเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีเพ่ิมเติมให-กับ

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ : จท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ิมเติม ให�แก8บริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด จํานวน ๒,๘๒๐,๘๑๔ เลขหมาย ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๒๔/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท! เคลื่อนท่ี
เพ่ิมเติมให�กับบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ 
เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ

สมัครเล�น : บท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
สมาคมวิทยุสมัครเล8นท่ีได�แจ�งความประสงค!ต8อสํานักงาน กสทช. ดําเนินการ 
ดังนี้ 

 



๕๙ 

 

๑. จัดการอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล8น จํานวน 
๘ สมาคม ได�แก8 สมาคมวิทยุสมัครเล8นจังหวัดสระบุรี สมาคมนักวิทยุสมัครเล8น
จังหวัดสุราษฎร!ธานี สมาคมวิทยุสมัครเล8นจังหวัดนครพนม สมาคมวิทยุ
สมัครเล8นแสงเทียน สมุทรสาคร สมาคมวิทยุสมัครเล8นจังหวัดเพชรบุรี สมาคม
วิทยุสื่อสารสมัครเล8นจังหวัดชลบุรี สมาคมวิทยุสมัครเล8นมหาสารคาม และ
สมาคมนักวิทยุสมัครเล8นจังหวัดเชียงราย 

๒. จัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล8นข้ันต�น จํานวน ๔ 
สมาคม ได�แก8 สมาคมนักวิทยุสมัครเล8นจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมวิทยุ
สมัครเล8นแสงเทียน สมุทรสาคร สมาคมวิทยุสมัครเล8นพัทลุง และสมาคมวิทยุ
สื่อสารสมัครเล8นจังหวัดชลบุรี  

๓. ให�สมาคมวิทยุสมัครเล8นในข�อ ๑. และ ๒. ดําเนินการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล8น 

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. กําหนดลําดับการจัดสอบ และจัดอบรมและสอบฯ 
โดยให�สิทธิ์สมาคมท่ียังไม8เคยดําเนินการเปKนลําดับแรก และกําหนดลําดับสมาคม
ท่ีเคยดําเนินการมาแล�วในป�ก8อนหน�านี้ตามจํานวนครั้งจากน�อยไปมาก  
เปKนไปตามลําดับการยื่นคําขอก8อนหลัง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง การจัดสอบ และการจัดอบรมและสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล8น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : ข-อเสนอการใช-โครงข�ายโทรคมนาคมของบริษัท ดอทส� โซลูช่ันส� จํากัด : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข8ายโทรคมนาคมของบริษัท ดอทส! โซลูชั่นส! จํากัด เพ่ือให�
บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข8ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาต
ท่ีขอใช�โครงข8ายโทรคมนาคมต8อไปได� ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการเปJดเผยข�อเสนอ
การใช�โครงข8ายโทรคมนาคมดังกล8าวเปKนการท่ัวไปผ8านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ 
ภายในสิบห�าวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข8ายโทรคมนาคมของบริษัท ดอทส! 
โซลูชั่นส! จํากัด 

 



๖๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : การส้ินสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย
เปZนของตนเอง และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ของ
บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด : ปท.๑ ปท.๒  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม8มีโครงข8าย

เปKนของตนเอง เลขท่ี ๒ข/๕๗/๐๐๑ ของบริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง อินเตอร!
เนชั่นแนล จํากัด สิ้นสุดลงต้ังแต8วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๒. เห็นชอบให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๙/๐๐๑ 
ของบริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด สิ้นสุดลงต้ังแต8วันท่ี 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในเรื่องต8างๆ ดังนี้ 
๓.๑ ให�บันทึกรายชื่อผู�รับใบอนุญาต รายชื่อกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจ  

ในการจัดการนิติบุคคลของผู�รับใบอนุญาตท่ีไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
อนุญาต ในกรณีการยุติให�บริการโดยไม8แจ�งให� กสทช. ทราบ ในบัญชีรายชื่อ
ผู�รับใบอนุญาตท่ีไม8ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต 

๓.๒ ให�ติดตามการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
ของบริษัทฯ ท่ีค�างชําระ ดังนี้ 
๑) กรณีการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสอง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
๑.๑) ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ียังชําระไม8ครบถ�วนของป� ๒๕๕๘ 

และป� ๒๕๕๙ พร�อมท้ังภาษีมูลค8าเพ่ิมและค8าธรรมเนียมเพ่ิม
ในอัตราร�อยละหนึ่งจุดห�าต8อเดือนของจํานวนเงินท่ีค�างชําระ 

๑.๒) ค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประจําป� ๒๕๖๑ ระหว8างวันท่ี ๑ มกราคม–
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๒) กรณีการชําระค8าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม ประจําป� ๒๕๖๐ และประจําป� ๒๕๖๑ โดยให�บริษัทฯ 
จัดส8งเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันการไม8มีรายได�ดังกล8าวเพ่ือใช�
ประกอบการพิจารณาในเรื่องการชําระค8าธรรมเนียมต8อไป 

๓.๓ ติดตามตรวจสอบผู�รับใบอนุญาตภายหลังจากสิ้นสุดการอนุญาตว8ามีการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม8  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง การสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
ของบริษัท เอเชีย บรอดคาสต้ิง อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 

 



๖๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : การยกเลิกใบอนุญาตการให-บริการอินเทอร�เน็ตเกตเวย�ระหว�างประเทศ และ
บริการชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข�ายเปZนของตนเอง ของบริษัท 
ล็อกซเล�ย� ไวร�เลส จํากัด (มหาชน) : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ยกเลิกใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!ระหว8างประเทศ และบริการ
ชุมสายอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข8ายเปKนของตนเอง เลขท่ี NTC/INT/II/
๐๐๑/๒๕๖๐ ของบริษัท ล็อกซเล8ย! ไวร!เลส จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไม8สามารถเปJดให�บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ตามข�อ ๓ ของ
เง่ือนไขในการอนุญาต โดยให�มีผลนับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๑ เรื่อง การยกเลิกใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!
ระหว8างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
ของบริษัท ล็อกซเล8ย! ไวร!เลส จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด ขอเพ่ิมบริการอินเทอร�เน็ตประจําท่ีผ�าน

ดาวเทียมพร-อมบริการขายส�ง บริการอินเทอร�เน็ตเคล่ือนท่ีผ�านดาวเทียมพร-อม
บริการขายส�ง และบริการ Co-Location ภายใต-ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด เพ่ิมบริการอินเทอร!เน็ตประจําท่ี

ผ8านดาวเทียมพร�อมบริการขายส8ง และบริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีผ8าน
ดาวเทียมพร�อมบริการขายส8ง และบริการ Co-Location ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๕ โดยมีระยะเวลา
การอนุญาตเท8าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตหมดอายุวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๗๓) โดยกําหนดเง่ือนไขตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๕๘/๐๐๕ ในส8วนบริการท่ีเพ่ิมเติมของ
บริษัทฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
๓. เห็นชอบการกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเพ่ิมเติมในส8วนท่ีให�ผู�รับใบอนุญาต

จะต�องมีท่ีปรึกษาอิสระ เพ่ือจัดทํารายงานการวิเคราะห!สภาพตลาดรายบริการ
ท่ีเปKนรายบริการเดียวกับบริการท่ีบริษัทในเครือได�รับอนุญาตตามท่ีสํานักงาน 
กสทช. ร�องขอ ท้ังนี้ ให�ใช�เง่ือนไขดังกล8าวเปKนแนวทางสําหรับผู�รับใบอนุญาต
รายอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันตามนัยข�อ ๘ ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรการเพ่ือ
ป}องกันมิให�มีการกระทําอันเปKนการผูกขาดหรือก8อให�เกิดความไม8เปKนธรรมใน
การแข8งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๒ เรื่อง บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จํากัด ขอเพ่ิมบริการอินเทอร!เน็ต
ประจําท่ีผ8านดาวเทียม พร�อมบริการขายส8งบริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีผ8าน
ดาวเทียมพร�อมบริการขายส8ง และบริการ Co-Location ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๓ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย

เปZนของตนเอง ของสหกรณ�ภูมิพลังแท็กซ่ี จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
แก8สหกรณ!ภูมิพลังแท็กซ่ี จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป� ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขการอนุญาตเช8นเดียวกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตให�บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู8ก8อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๓ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ของสหกรณ!ภูมิพลังแท็กซ่ี จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๔ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มีโครงข�าย

เปZนของตนเอง ของบริษัท บีพีเอ็น ดิจิตอล เน็ตเวิร�ค เซอร�วิส จํากัด : ปท.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
แก8บริษัท บีพีเอ็น ดิจิตอล เน็ตเวิร!ค เซอร!วิส จํากัด เพ่ือให�บริการโทรคมนาคม
สําหรับรถยนต!รับจ�าง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ป� ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไข



๖๓ 

 

การอนุญาตเช8นเดียวกับเง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตให�บริการโทรคมนาคมสําหรับรถยนต!รับจ�าง ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง 
ท่ีได�รับอนุญาตอยู8ก8อนแล�ว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๔ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง 
ท่ีไม8มีโครงข8ายเปKนของตนเอง ของบริษัท บีพีเอ็น ดิจิตอล เน็ตเวิร!ค เซอร!วิส จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๕ : ขออนุมัติปรับโครงการศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ�การอนุญาตให-

ใช-คล่ืนความถ่ีท่ีรองรับการให-บริการ ๕G : วท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินโครงการศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ!การ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีรองรับการให�บริการ ๕G จากเดิมท่ีเปKนกรณีการจ�าง  
ท่ีปรึกษา เปลี่ยนเปKนการดําเนินโครงการความร8วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย Chalmers University University of Technology และจ8ายเงิน
ตามเง่ือนไขตามข�อตกลงระหว8างหน8วยงาน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม  
ท่ีได�รับอนุมัติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับโครงการศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบและ
หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีรองรับการให�บริการ ๕G 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด-วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๑ ในประเด็น
ด-านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการ 
วิทยุคมนาคม : กสท. กทค. คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 
 
 



๖๔ 

 

๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร8วมทางเทคนิคว8าด�วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–เมียนมา ครั้งท่ี ๑ 
(The 1st Meeting of Joint Technical Committee on Coordination 
and Assignment of Frequencies along Thailand – Myanmar Common 
Border – JTC) ระหว8างวันท่ี ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองย8างกุ�ง 
สาธารณรัฐแห8งสหภาพเมียนมา ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร8วม (Agreed Minutes) ของการประชุม
คณะกรรมการร8วมทางเทคนิคว8าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตาม
บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๑ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร8วมทางเทคนิคว8าด�วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา (JTC) 
ครั้งท่ี ๑ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๒ ประจําปH ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๔) : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป� ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๔) จํานวน ๑ โครงการ ได�แก8 โครงการศึกษาผลกระทบต8อ
สุขภาพของคนและสัตว!จากคลื่นแม8เหล็กไฟฟ}า (ระยะท่ี ๑) คณะแพทยศาสตร! 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน ๑๙,๘๘๓,๓๔๔.๕๙ บาท  

๒. ไม8เห็นชอบโครงการท่ีขอรับการส8งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัย  
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจําป� ๒๕๖๑  
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๔) จํานวน ๒ โครงการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 
๒๓,๑๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป� ๒๕๖๑ 
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๔) 

 



๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาการส�งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม
ของระบบโทรเวชกรรมสําหรับผู-ต-องราชทัณฑ� หน�วยงาน กรมราชทัณฑ� 
กระทรวงยุติธรรม : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาการส8งเสริมและ

สนับสนุนเงินทุน : โครงการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมของระบบโทรเวชกรรม
สําหรับผู�ต�องราชทัณฑ! หน8วยงาน กรมราชทัณฑ! กระทรวงยุติธรรม ออกไป 
เพ่ือให�กรรมการ กสทช. ได�ศึกษาในรายละเอียด และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต8อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตเรื่องแนวทางการบริการกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ในกรณีหน8วยงานราชการยื่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ โดยเห็นว8า 
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ควรจะ
กําหนดกรอบวงเงิน รวมท้ังกรอบเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในแต8ละป� ซ่ึง กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. แจ�งว8า จะขอรับ
ข�อสังเกตไปเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
เพ่ือพิจารณาต8อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาการส�งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก

เพ่ือภารกิจการจัดเก็บและการส�งต�อข-อมูล หน�วยงาน โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบการส8งเสริม
และสนับสนุนเงินทุนโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือภารกิจการจัดเก็บ
และการส8งต8อข�อมูล หน8วยงาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ภายใต�กรอบวงเงินไม8เกิน ๙๗,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๓๖ เดือน ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขให�โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราชต�องบริหารงบประมาณท่ีได�รับภายใต�กฎหมาย ระเบียบท่ี
ทางราชการกําหนด และกรณีมีการจัดซ้ือจัดจ�างต�องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว8าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนึ่ง หาก
ปรากฏว8ามีค8าใช�จ8ายตํ่ากว8ากรอบวงเงินท่ีกําหนด ให�นําเงินท่ีเหลือส8งคืนกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เพ่ือดําเนินการต8อไป 

 
 
 



๖๖ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาการส8งเสริมและสนับสนุนเงินทุน : โครงการ
พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือภารกิจการจัดเก็บและการส8งต8อข�อมูล หน8วยงาน 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : ปฏิทินงบประมาณรายรับ-รายจ�าย ประจําปH ๒๕๖๓ : ยย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบปฏิทิน
งบประมาณรายรับ–รายจ8าย ประจําป� ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ8าย ประจําป� ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 
ให�เปKนไปตามกระบวนการ ข้ันตอน และกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง ปฏิทินงบประมาณรายรับ–รายจ8าย ประจําป� ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ�าย โครงการส่ือสารไร-สายพัฒนาคน

ได-เริ่มต-นท่ีใจ ปHท่ี ๓ ให-กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง : คณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ ยย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติสนับสนุน
งบประมาณรายจ8ายโครงการสื่อสารไร�สายพัฒนาคนได�เริ่มต�นท่ีใจ ป�ท่ี ๓ ให�แก8
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จํานวน ๗,๒๙๐,๙๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให�เบิกจ8ายจาก
งบประมาณรายการเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
ประจําป� ๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ8าย โครงการสื่อสาร
ไร�สายพัฒนาคนได�เริ่มต�นท่ีใจ ป�ท่ี ๓ ให�กับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ :  เรื่องค-างการพิจารณา 
 
 
 
 



๖๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการดําเนินการโครงการ
ระบบตรวจสอบส่ิงผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน�ระดับ
ภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจัดสรร

งบประมาณและแนวทางการดําเนินการ โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย
จากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน!ระดับภูมิภาค ออกไป โดยให�สํานักงาน 
กสทช. เสนอเรื่องดังกล8าวให�คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พิจารณาให�ความเห็น และนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาอีกครั้ง ก8อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห8งชาติ พิจารณาต8อไป 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

พร�อมกล8าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล8าวปJดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
  
 

 


