
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม 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. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.   
๘. นายไตรรัตน!  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ทําหน�าท่ีเลขานุการ 
 
ผู/เข/าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ/าหน/าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส;วน รักษาการในตําแหน;งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส;วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก;งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 
 



๒ 

 

๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ;มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู/ช้ีแจง 
๑. นายเสน;ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการ 

ในตําแหน;งผู�อํานวยการสาํนักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม 

๒. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู�อํานวยการส;วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล;าวเปDดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 

๑. ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได�มีมติ
เห็นชอบให�กําหนดให�วันท่ี ๓ มิถุนายน ของทุกปH ซ่ึงเปKนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เปKนวันหยุด 
ราชการประจําปH และในวันนี้จะมีการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาดังกล;าว เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ ห�องส;ง ๕ 
อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน! บมจ. อสมท (ช;อง ๙ MCOT HD) ถนนพระราม ๙ 
จึงขอเชิญกรรมการทุกท;านเข�าร;วมบันทึกเทป ในเวลาดังกล;าว ซ่ึงสํานักงาน 
กสทช. ได�จัดเตรียมรถยนต! โดยจะออกจากสํานักงาน กสทช. เวลา ๑๖.๐๐ น. 
และขอฝากสํานักงาน กสทช. ให�ติดตามว;าทางรัฐบาลจะมีพิธีถวายพระพร
และพิธีการต;างๆ อย;างไร เพ่ือท่ีจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

๒. เม่ือวันศุกร!ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได�รับแจ�งจากกองงานในพระองค!ฯ ว;า 
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู;หัวได�โปรดเกล�าฯ ตามท่ี กสทช. ได�เสนอเรื่องขอ
เข� า เฝW า เ พ่ือทูลเกล� าถวายเ งินเนื่ องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู;หัว ซ่ึงได�ทรงโปรดเกล�าฯ ให�เข�าเฝWาในวันศุกร!ท่ี 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สําหรับรายละเอียดกําหนดเวลาท่ีแน;นอน สํานักงาน 
กสทช. จะได�แจ�งให�ทราบอีกครั้งหนึ่ง อนึ่ง การแต;งกายให�ใช�เครื่องแบบปกติขาว 

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช.    

รับข�อสั่งการของประธาน กสทช. ไปดําเนินการต;อไป 
 

 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

โดยให�แก�ไขเพ่ิมเติมข�อความในมติท่ีประชุมวาระท่ี ๕.๒.๘ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
“เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
สํานักงาน กสทช. โดยสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม จัดทําคําขอ
งบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู�ใช�โทรศัพท!เคลื่อนท่ี  
๒ แชะ อัตลักษณ! ปH ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ภายใต�กรอบวงเงิน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ท้ังนี้ ให�เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
พิจารณาตามข้ันตอนต;อไป ดังนี้ 
๑. งบประมาณประจําปH ๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้ันตอน

การขออนุมัติงบประมาณประจําปH  ๒๕๖๒  
๒. งบประมาณประจําปH ๒๕๖๓ จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้ันตอน

การขออนุมัติงบประมาณประจําปH  ๒๕๖๓  
อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปDดเผยความเห็นโดยจะจัดทําความเห็นจัดส;ง
ให�ในภายหลัง” 

 
หมายเหตุ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ แจ�งท่ีประชุมว;า ไม;ขอร;วมพิจารณาวาระท่ี ๒ เรื่อง

รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เนื่องจากไม;ได�เข�าร;วมประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั ้ง ที ่ ๘/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 

 
รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน!ฯ) ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบ

ตามเอกสาร จํานวน ๑๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป= 
๒๕๖๑ ส้ินสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ภบ.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ประจําปH ๒๕๖๑ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ (๗) ของระเบียบ 
กสทช. ว;าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ  

 
หมายเหตุ ๑. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า ประเด็นเดิมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

เคยต้ังมาหลายปHก็ยังปรากฏอยู; อาจจะต�องจัดทําแนวทางแก�ไขและกรอบเวลา
การดําเนินการท่ีชัดเจน มิฉะนั้นจะมีประเด็นข�อสังเกตค�างอยู;หลายๆ ปHใน
ประเด็นเดิม ซ่ึงเปKนเรื่องผิดปกติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมี
ข�อสังเกตเพ่ิมเติมว;า ควรทําแผนดําเนินงานของโครงการต;างๆ ให�แล�วเสร็จ
ต้ังแต;วันท่ีกําหนดวงเงินงบประมาณ และขออนุมัติไปพร�อมกับขออนุมัติวงเงิน 
เพ่ือจะได�มีแผนงานและเปWาหมายท่ีชัดเจน และยังมีการระบุถึงป\ญหาเรื่อง
ระบบคอมพิวเตอร!ท่ีไม;มีการเชื่อมโยงกัน ทําให�ข�อมูลแต;ละสํานักอาจจะไม;
สอดคล�องกัน รวมท้ังควรมีการทบทวนปรับปรุงคู;มือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง 
และพัฒนาความรู�ความสามารถ สําหรับในส;วนของการตรวจสอบทานโครงการ 
๒ โครงการ ผลการตรวจสอบไม;พบสิ่งท่ีไม;ถูกระเบียบ แต;ก็มีข�อสังเกตเช;นเดิม
ว;าควรจะกําหนดเปWาหมาย ผลงาน การควบคุมติดตามให�ชัดเจนต้ังแต;ข้ันตอน
ทําคําขอต้ังงบประมาณ เพราะขณะนี้การดําเนินโครงการก็ยังไม;สามารถ
ประเมินได�ว;าสอดคล�องกับแผนงานหรือไม;/อย;างไร และข�อสังเกตประการ
สุดท�ายคือ ขอฝากคณะกรรมการตรวจสอบภายในว;า นอกจากตรวจสอบเรื่อง
การเงิน เรื่องวัสดุต;างๆ อาจจะขอให�ขยายขอบเขตให�ครอบคลุมเรื่องอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนด อาทิ การเปDดเผยรายงานและข�อมูลต;อสาธารณะ ซ่ึงเปKนไป
ตามกฎหมายข�อ ๒๐ (๓) ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการตรวจสอบภายใน  

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว;า ป\จจุบันคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เหลือปฏิบัติหน�าท่ีจํานวน ๓ ท;าน อาจทําให�การประชุมเปKนไปได�ยาก ขอฝาก
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการในเรื่องการสรรหากรรมการเพ่ือให�ครบองค!ประกอบ 
ท้ังนี้ รองเลขาธิการ กสทช. รับท่ีจะนําข�อสังเกตไปดําเนินการต;อไป  

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
ท่ีแก/ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : มท. ทท. คท.  

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต;งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออกใบอนุญาต

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

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ป= ๒๕๖๑ : วท.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปH ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ 

ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพ่ือปWองกันมิให�มีการกระทําอันเปKนการผูกขาด 
หรือก;อให�เกิดความไม;เปKนธรรมในการแข;งขัน ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
โทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต;อรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสท่ี ๔ ปH 

๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. รายได�จากการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีไม;มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต;รายงาน

กลับระบุว;าอัตราค;าบริการโทรศัพท! เคลื่อนท่ีเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนถึง ๓๙.๕% โดยใน
ไตรมาส ๔ ปH ๒๕๖๐ อยู;ท่ี ๔๓ สตางค! แต;ปH ๒๕๖๑ เพ่ิมเปKน ๖๐ สตางค! 
สํานักงาน กสทช. อาจจะต�องตรวจสอบว;าตลาดเกิดความผิดปกติลักษณะไหน
อย;างไร อัตราค;าบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีจึงสูงข้ึน 

๒. ตลาดบริการ Fixed Internet มีการเติบโตอย;างต;อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลง
การเชื่อมต;อจากเทคโนโลยีเดิมเปKน Fiber Optic เพ่ิมข้ึน อย;างไรก็ตาม ราคา
ค;าบริการเฉลี่ยท่ีเสนอมาในรูปของ บาท/Kbps ท่ีมีทศนิยม ๒ ตําแหน;ง ทําให�
ไม;สามารถนํามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาได� อย;างไรก็ตาม 
หากพิจารณารายได�ต;อเลขหมายจะพบว;ารายได�เฉลี่ยลดลง ดังนั้นค;าบริการ
อาจมีแนวโน�มลดลงด�วย 

๓. รายได�ของการให�บริการอินเทอร!เน็ตเคลื่อนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนอย;างต;อเนื่อง สะท�อน
ให�เห็นว;าอัตราค;าบริการอินเทอร!เน็ตผ;านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเฉลี่ยรวมท้ังตลาด
ก็เพ่ิมข้ึนเช;นกัน จึงขอให�สํานักงาน กสทช. จับตามองว;าจากการเพ่ิมข้ึนของ
อัตราค;าบริการท้ังประเภท Voice และ Data มีผลกระทบต;อผู�บริโภคลักษณะ
ไหนอย;างไร 

๔. อีกข�อมูลท่ีสําคัญคือ บริการเชื่อมต;อโครงข;ายเพ่ือถึงจุดปลายทาง (IC Termination) 
มีปริมาณลดลงอย;างต;อเนื่อง ซ่ึงเปKนท่ีชัดเจนว;าค;าเฉลี่ยการโทรของคนไทยสั้นลง 
เหลือเพียง ๑.๔ นาทีต;อครั้งเท;านั้น 
  



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานวิเคราะห�การใช/งานเลขหมายโทรคมนาคมเดือนกรกฎาคม – เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ (เลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและเลขหมาย
สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําท่ี) : จท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานวิเคราะห!การใช�งานเลขหมายโทรคมนาคมเดือนกรกฎาคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (เลขหมายสําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีและเลขหมาย
สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ี) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต;อรายงานวิเคราะห!การใช�งานเลขหมายโทรคมนาคม

เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. หน�า ๓ ของรายงานฯ เก่ียวกับประเด็นการคืนเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

ให�กับ กสทช. ท้ังสิ้น ๕๖,๗๓๗,๖๐๓ เลขหมาย จากผู�ให�บริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ี ๓ ราย แต;ในการแจกแจงรายละเอียดแต;ละรายรวมจํานวนแล�วมีเพียง 
๓๖ ล�านเลขหมายกว;าๆ เท;านั้น ซ่ึงอาจเพราะสํานักงาน กสทช. ไม;ได�รวมยอด
ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ในส;วนของ Dtac จํานวน ๑๙,๑๙๙,๑๖๔ เลขหมาย
เข�าไปด�วย สํานักงาน กสทช. จึงควรนําไปทบทวนปรับแก�ไขตัวเลขให�ถูกต�อง” 

๒. หน�า ๑๒ และ ๑๓ ประเด็นเรื่องการวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเลขหมาย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี (Efficiency Ratio) พบว;า TUC มี Efficiency Ratio ติดลบถึง 
๕๙.๒๒% ซ่ึงเข�าใจว;าเปKนเพราะได�รับพอร!ทเลขหมายมาจํานวน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ 
เลขหมาย สํานักงาน กสทช. จึงควรวิเคราะห!เพ่ิมเติมโดยไม;รวมในส;วนของ  
๑๘ ล�านเลขหมายดังกล;าว ซ่ึงเปKนกรณีเฉพาะ เพ่ือให�เห็นตัวเลขประสิทธิภาพ
การใช�เลขหมายตามธุรกิจปกติ ซ่ึงน;าจะไม;ติดลบ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีเปEน      

เลขหมายสวย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ : จท.  
  
มติท่ีประชุม รับทราบการจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเปKน

เลขหมายสวย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ ระหว;างวันท่ี ๒๐–๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ 
สํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : สถิติเรื่องร/องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงมีนาคม ๒๕๖๒ : กส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

ต้ังแต; พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : การแจ/งเปล่ียนแปลงข/อมูลผู/รับใบอนุญาตของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และ
วิทยุ จํากัด ช�องรายการ 7 HD : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�รับใบอนุญาตของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!

และวิทยุ จํากัด ช;องรายการ 7 HD ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ 

: กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!  

มานะกิจ ประจําเดือนกุมภาพันธ! – เดือนเมษายน ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ท;าน ได�แก; 
นายสมัคร เชาวภานันท! นายสุนทร เหมทานนท! และนายภาณุ ต;อตระกูล ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว;าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช;วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : รายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาสส้ินสุดวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒ : ลย.  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ เพ่ือให�เปKนไปตามข�อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว;าด�วยการรับ 
การจ;าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว;า รายได�ของสํานักงานฯ เม่ือเทียบกันไตรมาสต;อไตรมาส

ของปHนี้กับปHท่ีแล�ว พบว;าไตรมาสท่ี ๑ ของปHนี้ลดลง ในขณะท่ีรายจ;ายกลับเพ่ิมข้ึน 
๑ เท;า ประเด็นนี้อาจจะต�องอธิบาย หรือประเมินว;าจะมีผลกระทบในลักษณะไหน
อย;างไร เนื่องจากรายได�ลดแต;รายจ;ายเพ่ิม สําหรับในเรื่องรายได�ค;าธรรมเนียม   
ก็ไม;ได�เปลี่ยนแปลงมากมาย แต;ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงคือรายจ;าย ได�แก; เรื่อง
ค;าตอบแทนพิเศษพนักงานท่ีเพ่ิมเปKนเกือบ ๑๔๐ ล�านบาท จากเดิม ๕ ล�านบาท 
เม่ือเทียบกันไตรมาสต;อไตรมาส จึงอาจจะต�องวิเคราะห!ว;าค;าใช�จ;ายดังกล;าวเพ่ิมสูงข้ึน
ด�วยเหตุผลอะไร/อย;างไร ส;วนค;าใช�จ;ายดําเนินงานอ่ืนๆ ก็เพ่ิมข้ึนเล็กน�อย ส;วนกรณี
ท่ีมีการปรับระยะเวลาการแสดงลูกหนี้ว;าเกิน ๓๐ วันถือเปKนลูกหนี้ค�างชําระ ก็ทําให�
การวิเคราะห!ทําได�ยากข้ึนเพราะลูกหนี้ส;วนใหญ;ค�างชําระเกิน ๓๐ วันท้ังหมด 
ประเด็นนี้ขอฝากให�พิจารณาว;าจะมีเกณฑ!ท่ีจะทําให�ตัวเลข Sensitive มากข้ึนอย;างไร 
เพ่ือจะได�ดูเรื่องลูกหนี้ค�างชําระได�  

 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปEนของ
ตนเอง ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๒ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม;มีโครงข;าย
เปKนของตนเอง ฉบับท่ี ๓/๒๕๖๒ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ แสดงความเห็นว;า นับเปKนเรื่องดีท่ีสํานักงาน กสทช. ได�แจ�งว;า

จะปรับปรุงประกาศเรื่องการให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง
ภายในปHนี้ และอธิบายเหตุผลในส;วนของการขาดต;ออายุใบอนุญาต การชําระ
ค;าธรรมเนียมเพ่ิมเติม รวมถึงจะวิเคราะห!ในส;วนผลกระทบจากการลดค;าธรรมเนียม
ใบอนุญาตลง อย;างไรก็ตาม มีข�อท่ีขอต้ังข�อสังเกตคือ การรายงานในข�อ ๑.๑ 
(ภาพรวมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม) มีลักษณะการรายงานการให�
ใบอนุญาตเปKนยอดสะสม ซ่ึงหากพิจารณากราฟอย;างผิว เผินจะเหมือน
อุตสาหกรรมโตข้ึนเรื่อยๆ ท้ังท่ีความเปKนจริงมีท้ังผู�ขอรับใบอนุญาตใหม;และผู�ท่ี
สิ้นสุดใบอนุญาต สํานักงาน กสทช. จึงควรเพ่ิมเติมกราฟท่ีแสดงเฉพาะจํานวน
ผู�รับใบอนุญาตท่ีประกอบกิจการอยู;จริง โดยหักส;วนท่ีท้ิงใบอนุญาตหรือขาดต;ออายุ
ใบอนุญาตออกไป เพ่ือให�เห็นจํานวนจริงของผู�ประกอบกิจการในแต;ละปH และเห็น
แนวโน�มสภาวะท่ีเปKนจริงของอุตสาหกรรมได� 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ/มครองผู/บริโภคด/านกิจการ

โทรคมนาคม ป= ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ข/อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) : รท. 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�าน
กิจการโทรคมนาคม ปH ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ข�อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการโทรคมนาคม ปH ๒๕๕๘–๒๕๖๑ (ข�อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑) ว;า เรื่องนี้ได�เสนอผ;านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ต้ังแต;เดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๒ เหตุใดจึงนําเสนอ
ท่ีประชุม กสทช. ล;าช�า 

  
 
 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานความคืบหน/าการดําเนินการตามคําส่ังหัวหน/าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ : มท. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานความคืบหน�าการดําเนินการตามคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ

แห;งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก�ไขป\ญหาการประกอบกิจการโทรทัศน!
และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่อง รายงานความคืบหน�าการดําเนินการตามคําสั่ง
หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ ว;า ขอฝากให�สํานักงาน กสทช. 
ได�พิจารณาว;า ในการเรียกคืนคลื่น ๔๕ MHz โดยจะจัดสรรจํานวน ๓๐ MHz 
และส;วนท่ีเหลือ ๑๕ MHz จะนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณานั้น ตกลงเรื่องนี้
เปKนอํานาจของ กสทช. หรือไม; เนื่องจากเข�าใจว;า ตามคําสั่ง คสช. นั้นกําหนดให�
เรียกคืนคลื่นและให�จัดสรร ซ่ึงเปKนอํานาจของสํานักงาน กสทช. ตามข�อ ๘ มิใช;
เปKนอํานาจของ กสทช. แต;อย;างใด จําเปKนจะต�องพิจารณาข�อกฎหมายให�ดี มิเช;นนั้น 
หากดําเนินการจริงจะเกิดป\ญหา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : รายงานผลการแก/ไขและเผยแพร�แบบสัญญาการให/บริการโทรทัศน�แบบ
บอกรับสมาชิก ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให/บริการ
โทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 
จํากัด) : มส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการแก�ไขและเผยแพร;แบบสัญญาการให�บริการโทรทัศน!  

แบบบอกรับสมาชิก ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการ
โทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค 
จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : การยุติการให/บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ียุคท่ี ๒ (Second Generation : ๒G) : 

ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบการดําเนินการของสํานักงาน กสทช. และผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
เก่ียวกับการยุติการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ียุคท่ี ๒ (Second Generation : ๒G) 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 



๑๐ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมว;า ในเรื่องการยุติการให�บริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ียุคท่ี ๒ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการโทรคมนาคมยังไม;มีข�อยุติ โดยยังต�องการข�อมูลเพ่ิมเติม หากยังไม;มีการ
พิจารณาก็อาจจะยังไม;ต�องประชาสัมพันธ!ว;าจะยุติภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
เพ่ือท่ีจะได�ไม;เกิดความสับสน ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน!ฯ) แจ�งว;า
สํานักงาน กสทช. จะขอรับไปดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การดําเนินการต�อเรื่องร/องเรียน กรณีนายวีรยุทธ  ศรัทธาอมรกุล ขอให/

ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ พร/อมแก/ไขป\ญหาการรับชมโทรทัศน�ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล : จส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินการต;อเรื่องร�องเรียน กรณีนายวีรยุทธ  ศรัทธาอมรกุล 

ขอให�ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ พร�อมแก� ไขป\ญหาการรับชมโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

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

ด/านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : พิจารณาคําร/องขอขยายระยะเวลาการย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ

ต�ออายุการทดลองประกอบกิจการ ของห/างหุ/นส�วนจํากัด เมืองไหม เรดิโอ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองไหม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๙๘ : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมของห�างหุ�นส;วนจํากัด 

เมืองไหม เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองไหม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๙๘ 
๒. อนุญาตให�ขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา

ต;ออายุการทดลองประกอบกิจการให�แก;ห�างหุ�นส;วนจํากัด เมืองไหม เรดิโอ 
ท้ังนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห;งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ โดยกําหนดให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เมืองไหม เรดิโอ ดําเนินการ
ดังต;อไปนี้   

 



๑๑ 

 

๒.๑ ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือทําการตรวจวัดการแพร;แปลกปลอม
ตามแนวปฏิบัติในการนําส;งรายงานผลการวัดการแพร;แปลกปลอมของ
สถานีทดลองประกอบกิจการสําหรับการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

๒.๒ ยื่นคําร�องเพ่ือขอหนังสือนําเครื่องส;งเข�ารับการตรวจสอบมาตรฐานทาง
เทคนิค เพ่ือใช�เปKนหลักฐานประกอบการยื่นขอทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องส;ง ณ ห�องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส;ง
วิทยุกระจายเสียงท่ีได�ข้ึนทะเบียนไว�กับสํานักงาน กสทช.   

ท้ังนี้ ให�ห�างหุ�นส;วนจํากัด เมืองไหม เรดิโอ ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ 
วันนับแต;ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากฝ~าฝ�นไม;ดําเนินการให�ถูกต�อง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือว;าไม;ประสงค!จะขอทดลองประกอบกิจการอีก
ต;อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันที นับแต;วันท่ีครบกําหนดการปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล;าว 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ลงมติแตกต;างจากท่ีประชุม โดยขอ
ยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปKนจะต�องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากเปKนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปKนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต;ออายุ
การทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปKนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต;ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการก็เท;ากับเปKนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย   
จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง   
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ป\ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน 
เพ่ือแก�ไขป\ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
เพ่ือประกอบการต;ออายุการทดลองประกอบกิจการ ของห�างหุ�นส;วนจํากัด เมืองไหม 
เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองไหม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๑๙๘ 

 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ Living Mall ของบริษัท เจีย เจีย มีเดีย 
จํากัด : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช;องรายการจาก 
Living Mall เปKนชื่อช;องรายการ Kaset TV 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช;องรายการ Living Mall ของบริษัท 
เจีย เจีย มีเดีย จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การขอเปล่ียนแปลงช่ือช�องรายการ ดีทีวี 107 ของบริษัท มีเดียเพล็กซ� 

อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อ 
ช;องรายการจาก ดีทีวี 107 เปKนชื่อช;องรายการ เพลินจิต 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช;องรายการ ดีทีวี 107 ของบริษัท 
มีเดียเพล็กซ! อินเตอร!เนชั่นแนล จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การแจ/งเปล่ียนแปลงผู/อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ� ช�องรายการ

สถานีโทรทัศน�ภาคภาษาอังกฤษ : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ!    

ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ 
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกรมประชาสัมพันธ! ช;องรายการ 

สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี โดยเคร;งครัด ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�คณะกรรมการทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต;วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 



๑๓ 

 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของกรมประชาสัมพันธ! 
ช;องรายการ สถานีโทรทัศน!ภาคภาษาอังกฤษ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเ สียงหรือโทรทัศน�          

เพ่ือให/บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี ของบริษัท เวิล�ดวาย-
เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ช�องรายการ WCTV CABLE TV : ปส.๒  
 

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

เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท เวิล!ดวาย–
เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ช;องรายการ WCTV CABLE TV ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–
0593–56 ท้ังนี้ ต้ังแต;วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เปKนต�นไป 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เวิล!ดวาย–เคเบ้ิล ทีวี 
จํากัด เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
เวิล!ดวาย–เคเบ้ิล ทีวี จํากัด ช;องรายการ WCTV CABLE TV 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือ

ให/บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี ของบริษัท บันเทิง วาไรตี้ 
จํากัด ช�องรายการ เพลิน : ปส.๒  
 

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

เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท บันเทิง วา
ไรต้ี จํากัด ช;องรายการ เพลิน ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0078–60 ท้ังนี้ 
ต้ังแต;วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เปKนต�นไป 



๑๔ 

 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด 
เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค;าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๗ วัน นับแต;วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท 
บันเทิง วาไรต้ี จํากัด ช;องรายการ เพลิน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให/บริษัท เอเชีย ทูเดย� (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให/บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ WION 
: ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
WION แก;บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปHนับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอเชีย ทูเดย! (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช;องรายการ WION 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให/บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ

ให/บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีย่ืนขอครั้งแรก 
ช�องรายการ Bangkok Channel : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก;บริษัท เจริญ
เคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด ช;องรายการ Bangkok Channel โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๑ ปHนับแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  
 



๑๕ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณียื่นขอครั้งแรก ช;องรายการ Bangkok Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให/บริษัท โอเอสพี ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ O Shopping : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ 
O Shopping แก;บริษัท โอเอสพี ทีวี จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปH
นับแต;วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท โอเอสพี ทีวี จํากัด ประกอบกิจการ
เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม;ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ      
O Shopping 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให/บริษัท นาซ�าแอนด�ซัน จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให/บริการ

โทรทัศน�ท่ีไม�ใช/คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ นาซ�าทีวี : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ นาซ;าทีวี 
แก;บริษัท นาซ;าแอนด!ซัน จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปHนับแต;วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท นาซ;าแอนด!ซัน จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช;องรายการ นาซ;าทีวี 

 
 
 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : ขอความอนุเคราะห� พิจารณาคําร/องลดหย�อนหรือยกเว/นค�าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายป= (บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ� วิช่ัน จํากัด สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีระหว�างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) : นส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให�ยืนยันตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม 

๒๕๖๒ เรื่อง การขอลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปH สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีระหว;างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยให�ยกคําร�องการขอลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปH สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว;างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ช;องรายการ Nation TV 
เนื่องจากการยื่นคําขอลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปHเกินกําหนด
ระยะเวลาตามข�อ ๖ ของระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย;อนหรือยกเว�นค;าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห! พิจารณาคําร�องลดหย;อนหรือยกเว�น
ค;าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปH (บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว;างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : กรณีห/างหุ/นส�วนจํากัด ฉวางวาไรตี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง ฉวางวาไรตี้  

คล่ืนความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
ท่ีเข/าข�ายการกระทําท่ีเปEนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง       
ห�างหุ�นส;วนจํากัด ฉวางวาไรต้ี สถานีวิทยุกระจายเสียง ฉวางวาไรต้ี คลื่นความถ่ี 
๙๑.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!กาแฟลูกผู �ชายบ�านลุงเชษฐ! ชื ่อที่ได�รับอนุญาต 
กาแฟสําเร็จรูปชนิดผง (ตราแมน–นา) INSTANT COFFEE MIX POWDER 
(MAN–NA BRAND) เลขสารบบอาหาร ๑๒–๒–๐๐๑๒๙–๒–๐๐๖๘ และ
ผลิตภัณฑ!สบู;เดอะบิวโซป หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดย



๑๗ 

 

การใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปKนความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติ
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 แห;ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส;วนจํากัด ฉวางวาไรต้ี สถานีวิทยุกระจายเสียง ฉวางวาไรต้ี 
คลื่นความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ~าฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก
วันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส;วนจํากัด ฉวางวาไรต้ี สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ฉวางวาไรต้ี คลื่นความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข;ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : กรณีห/างหุ/นส�วนจํากัด โมคลานเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง โมคลาน   

คล่ืนความถ่ี ๙๕.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
ท่ีเข/าข�ายการกระทําท่ีเปEนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง      
ห�างหุ�นส;วนจํากัด โมคลานเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง โมคลาน คลื่นความถ่ี 
๙๕.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ให�ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!แซนทิพย!โกลด! xanthip gold Brand (น้ํามังคุด 
๘๕% ผสมน้ําผลไม�รวม ๘% (น้ําทับทิม น้ําแครนเบอร!รี่ (จากน้ําเครนเบอร!รี่เข�มข�น) 
น้ําองุ;น น้ําฟ\กข�าว) และน้ําสมุนไพรรวม ๗% (น้ําพลูคาว น้ําโสม น้ํากระเจี๊ยบ  
น้ํามะขามปWอม น้ําโกจิเบอร!รี่ น้ําดอกคําฝอย และน้ําจันทน!เทศ)) เลขสารบบอาหาร 
๒๒–๒–๐๐๙๕๓–๒–๐๐๔๐ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดย
การใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปKนความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) 



๑๘ 

 

และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห;ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส;วนจํากัด โมคลานเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง โมคลาน 
คลื่นความถ่ี ๙๕.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ~าฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก
วันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส;วนจํากัด โมคลานเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
โมคลาน คลื่นความถ่ี ๙๕.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ!
สุขภาพท่ีเข�าข;ายการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : กรณีห/างหุ/นส�วนจํากัด ตuอยเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนดู�ใต/ คล่ืนความถ่ี 

๙๘.๕๐ MHz จังหวัดน�าน โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข/าข�ายการกระทํา
ท่ีเปEนการเอาเปรียบผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ห�างหุ�นส;วนจํากัด ต�อยเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนดู;ใต� คลื่นความถ่ี 
๙๘.๕๐ MHz จังหวัดน;าน ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ดังกล;าว โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร MV Detox เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๔๑๕๓–๕–๐๐๓๙  
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารนาคานารา เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๔๑๕๓–๕–๐๐๑๒ 
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารมิธ วีนัสและฮีโร; เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๔๑๕๓–๑–๐๐๘๗ 
และเลขสารบบอาหาร ๑๐–๑–๑๐๐๕๕–๑–๐๐๔๔ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร
พรหมเรดวัน เลขสารบบอาหาร ๑๓–๑–๑๔๙๕๙–๕–๐๐๘๗ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด
ท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม;เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!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 แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส;วนจํากัด ต�อยเรดิโอ สถานี



๑๙ 

 

วิทยุกระจายเสียง คนดู;ใต� คลื่นความถ่ี ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดน;าน ฝ~าฝ�นหรือ   
ไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปKนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส;วนจํากัด ต�อยเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนดู;ใต� 
คลื่นความถ่ี ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดน;าน โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข;าย
การกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : กรณีบริษัท พีซ เทเลวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ PEACE TV โฆษณาผลิตภัณฑ�

เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข/าข�ายการกระทําท่ีเปEนการเอาเปรียบ
ผู/บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองบริษัท 
พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ PEACE TV ระงับการกระทําท่ีเปKนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง Liona ผลิตภัณฑ! ดีท็อก Lee Life By หญิงลี 
จดทะเบียนชื่อ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ดี–บีแอลเค (ใยอาหารกลิ่นมิกซ! เบอร!รี่) 
(ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๐–๓–๑๙๑๕๑–๑–๐๐๐๙ และ
ผลิตภัณฑ! ถ่ังเช;า ผสม มัลติวิตามิน บี (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) CORDYCEPS 
PLUS MULTIVITAMIN B เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๐๗๓๕๖–๑–๐๑๐๑ หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปKนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม;เปKนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห;งพระราชบัญญัติองค!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 แห;งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด 
ช;องรายการ PEACE TV ฝ~าฝ�นหรือไม;ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล;าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปKนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม;ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 



๒๐ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ช;องรายการ PEACE TV 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข;ายการกระทําท่ี
เปKนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู/ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๑ สถานี) (ข/อมูล ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) : ปส.๑ 

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ 
กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงสําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
ทางธุรกิจ แก;สถานีวิทยุกระจายเสียงห�างหุ�นส;วนจํากัด พระอาจารย! เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๑.๒๕ MHz รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๗๓ จังหวัดนครนายก โดยกําหนดให�มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปH นับต้ังแต;วันท่ี กสทช. มีมติ  
ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ขอสงวนความเห็นประเด็นการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยขอยืนยัน
ความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว;า จําเปKนจะต�องมีการประเมินผลและ
ทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจาก
เปKนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปKนระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต;ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย;างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการ
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ี
เอาไว�เปKนการเฉพาะว;าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต;ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท;ากับเปKนการต;ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควร
จะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล;าวอย;างจริงจัง โดยสรุปผลดี-
ผลเสีย ป\ญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไข
ป\ญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) 

 



๒๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การแจ/งเปล่ียนแปลงข/อมูลผู/ได/รับอนุญาตของบริษัท อุบลราชธานี โสภณ 
เคเบ้ิล ที วี จํากัด ช�องรายการ ท/องถ่ิน : ปส.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของบริษัท อุบลราชธานี 

โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ช;องรายการ ท�องถ่ิน 
๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท อุบลราชธานี โสภณ 

เคเบ้ิล ที วี จํากัด ช;องรายการ ท�องถ่ิน ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม;ใช�คลื่นความถ่ี โดยเคร;งครัด ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานี ให�ผู�รับใบอนุญาตแจ�งให�คณะกรรมการทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต;วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับอนุญาตของ
บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ช;องรายการ ท�องถ่ิน 

๒. ประธาน กสทช. มีข�อสังเกตว;า กรณีท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! มีมติให�นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. เพ่ือมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งให�ผู�ประกอบการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด ซ่ึงเห็นว;าในข�อเท็จจริงเปKนเรื่องท่ีสํานักงาน กสทช. 
จะต�องปฏิบัติให�เปKนไปตามหน�าท่ีท่ีต�องดําเนินการอยู;แล�ว โดยไม;จําเปKนต�อง
เสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือมอบหมายให�ดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด/านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : การขอจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล�นข้ันต/นให/กับ

สถาบันการศึกษา : บท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
สมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ! ร;วมกับโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง ดําเนินการจัดการสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;น
ข้ันต�นให�กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ�าหน�าท่ีของสถาบัน 
โดยดําเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแล



๒๒ 

 

กิจการวิทยุสมัครเล;น ท้ังนี้ ในการรับสมัครเข�ารับการสอบฯ ผู�สมัครต�องใช�สําเนา
บัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ�าหน�าท่ี ท่ีสถาบัน
เปKนผู�ออกให� เปKนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมประกอบการสมัคร เพ่ือให�จํากัดเฉพาะ
บุคคลภายในสถาบันเท;านั้น 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การขอจัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเล;นข้ันต�นให�กับสถาบันการศึกษา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๐ ของบริษัท      

โมบายชัวร� จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๐ ของบริษัท โมบายชัวร! จํากัด 
ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เปKนต�นไป และมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. ติดตามให�บริษัทฯ ชําระค;าธรรมเนียมท่ีค�างชําระประจําปH 
๒๕๖๒ ด�วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๓๐ 
ของบริษัท โมบายชัวร! จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๒ ของบริษัท      

ไฟเบอร�วัน จํากัด (มหาชน) : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๒ ของบริษัท ไฟเบอร!วัน จํากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เปKนต�นไป และมอบหมาย
ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามให�บริษัทฯ ชําระค;าธรรมเนียมท่ีค�างชําระประจําปH 
๒๕๖๒ ด�วย 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๖๒ 
ของบริษัท ไฟเบอร!วัน จํากัด (มหาชน) 

 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๑๙ ของบริษัท ซีทีเอช 
จํากัด (มหาชน) : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๑๙ ของบริษัท ซีทีเอช จํากัด 
(มหาชน) ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เปKนต�นไป และมอบหมาย
ให�สํานักงาน กสทช. ติดตามให�บริษัทฯ ชําระค;าธรรมเนียมท่ีค�างชําระประจําปH 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ด�วย 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๑๙ 
ของบริษัท ซีทีเอช จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๐ ให�แก;บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 
โดยเคร;งครัด 
  

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท เน็ท ฮับ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : 

ปท.๑ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม แก;บริษัท เน็ท ฮับ จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปH นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 



๒๔ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท เน็ท ฮับ จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท วาย-ฟาย เฟyร�ส จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่มให/บริการอินเทอร�เน็ต

เกตเวย�ระหว�างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร�เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข�าย
เปEนของตนเอง : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท วาย–ฟาย เฟDร!ส จํากัด ขยายระยะเวลาการเริ่มให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!
ระหว;างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข;ายเปKนของตนเอง 
ออกไปเปKนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท วาย–ฟาย เฟDร!ส จํากัด ขอขยายระยะเวลาการเริ่ม
ให�บริการอินเทอร!เน็ตเกตเวย!ระหว;างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร!เน็ต
แบบท่ีสอง ท่ีมีโครงข;ายเปKนของตนเอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : บริษัท ทีเค เน็ทเวิร�ก จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

แบบท่ีสาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม แก;บริษัท ทีเค เน็ทเวิร!ก จํากัด เพ่ือให�บริการโครงข;ายโทรคมนาคม
เพ่ือให�เช;าใช�และเพ่ือให�บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service 
Provider) เพ่ือให�บริการโครงสร�างพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให�บริการ
โทรคมนาคม (Telecommunication Facility) ได�แก; ระบบสายด�วยสายใยแก�ว
นําแสง (Fiber Optic) โดยมีขอบเขตการใช�งานภายในอาคารหรือพ้ืนท่ีส;วนบุคคล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปH นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง บริษัท ทีเค เน็ทเวิร!ก จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท ซุปเปอร� ไฮสป=ด อินเทอร�เน็ต จํากัด ขอต�ออายุใบอนุญาตการให/บริการ
อินเทอร�เน็ตแบบท่ีสาม : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ต;ออายุใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ต
แบบท่ีสาม ท่ีมีโครงข;ายเปKนของตนเอง เพ่ือให�บริการโทรคมนาคม แก;บริษัท 
ซุปเปอร! ไฮสปHด อินเทอร!เน็ต จํากัด โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปH นับแต;วันท่ี 
กสทช. มีมติ ท้ังนี้ โดยให�กําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ซุปเปอร! ไฮสปHด อินเทอร!เน็ต จํากัด ขอต;ออายุใบอนุญาต
การให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให/บริการขายส�ง

บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีกับบริษัท ดาต/า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด :  ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาการให�บริการ

ขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
โดยให�มีผลต้ังแต;วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยข�อพิพาทท่ีเกิดจากคู;สัญญา  
ผิดนัดชําระหนี้ให�ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต;อไป ท้ังนี้ เม่ือผู�รับ
ใบอนุญาตท้ังสองรายได�ยกเลิกสัญญาระหว;างกันแล�ว ให�ดําเนินการดังนี้  
๑.๑ ให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการจัดส;งสําเนาสัญญา

และเปDดเผยสัญญา ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข;ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๑.๒ ให�บริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด มีหน�าท่ีรับผิดชอบใน 
การคืนเงินคงค�างในระบบให�แก;ผู�ใช�บริการท่ีมีความประสงค!จะรับเงิน  
คงค�างคืน ท้ังนี้ ตามข�อ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญา
ให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

๒. เห็นชอบให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตามแผนยุติ
การให�บริการขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีเพ่ือรองรับผู�ใช�บริการโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด หากมีความประสงค!
ท่ีจะโอนย�ายมาใช�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) หรือผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีรายอ่ืน 

 



๒๖ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญา 
การให�บริการขายส;งบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกับบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล�นข้ันสูงและสัญญาณเรียกขาน

ประจําพระองค� (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล�น : คท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบการออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันสูงและสัญญาณ

เรียกขานประจําพระองค! (Call Sign) พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู;หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ว;า HS1ØA ตามท่ีสมาคมวิทยุสมัครเล;นแห;งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ!ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบรูปแบบของประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;นขั้นสูง ตามท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ประสานกับกองกิจการในพระองค! ๙๐๔ 
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค!ฯ เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ทูลเกล�าทูลกระหม;อมถวายประกาศนียบัตรและสัญญาณเรียกขานต;อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง การออกประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันสูง 
และสัญญาณเรียกขานประจําพระองค! (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล;น 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว;า การดําเนินการเก่ียวกับการออกประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล;นข้ันสูงและสัญญาณเรียกขานประจําพระองค! (Call Sign) 
ในกิจการวิทยุสมัครเล;น และการใช�ถ�อยคําในประกาศนียบัตรฯ ภายหลังท่ีมี
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สํานักงาน กสทช. ควรดําเนินการให�ถูกต�อง      
ซ่ึงรองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน!ฯ) แจ�งว;าสํานักงาน กสทช. จะขอรับไป
ดําเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต/นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด/วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (JTC) 
ครั้งท่ี ๘ ในประเด็นด/านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม : คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด/าน
กิจการกระจายเสียงฯ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด/านกิจการ
โทรคมนาคม คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฝ|ายไทยฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
การกําหนดท;าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร;วมทางเทคนิคว;าด�วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี ๘ 
(The 8th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Cambodia Common Border – JTC) 
ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การกําหนดท;าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร;วม
ทางเทคนิคว;าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 
กัมพูชา (JTC) ครั้งท่ี ๘ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunications–IMT) ย�านความถ่ี ๗๐๓–๗๔๘/
๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ� : คณะทํางานด/านการจัดทําหลักเกณฑ�ฯ คภ.  

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�นําร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 

(International Mobile Telecommunications–IMT) ย;านความถ่ี ๗๐๓–๗๔๘/
๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! ไปรับฟ\งความคิดเห็นสาธารณะ โดยให�รับข�อคิดเห็น
ของท่ีประชุมไปเพ่ิมเติมข�อความในอารัมภบทของร;างประกาศฯ ดังกล;าว โดยให�
อ�างถึงคําสั่งคณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด�วย และนําลงเผยแพร;ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. เปKน
ระยะเวลา ๗ วัน เนื่องจากเปKนกรณีท่ีมีความจําเปKนเร;งด;วน ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๘ 
แห;งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให�สอดคล�องกับ
กรอบระยะเวลาในการดําเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีย;าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ! ตามคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแห;งชาติ ท่ี ๔/๒๕๖๒ และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาในครั้งต;อไป 



๒๘ 

 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร;างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย;านความถ่ี 
๗๐๓–๗๔๘/๗๕๘–๘๐๓ เมกะเฮิรตซ! 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๒ พร�อมกล;าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล;าวปDดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น. 


