
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๙ กรกฎาคม 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.   
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักสื่อสารองค!กร 
 



๒ 

 

๑๐. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
๑. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน9งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา  
๒. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส9วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๓. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๔. นายอธิพัฒน!  บุราพันธ! นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล9าวเปFดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 

๑. ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้เปIนเดือนท่ีมีวันมหามงคล ได�แก9 วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ซ่ึงเปIนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�า
เจ�าอยู9หัว รัชกาลท่ี ๑๐ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดกิจกรรมในช9วงเช�าวันท่ี 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีพิธีทําบุญตักบาตรข�าวสาร อาหารแห�ง และถวาย
ภัตตาหารเช�าแด9พระสงฆ! จึงขอแจ�งให�กรรมการทุกท9านทราบล9วงหน�า สําหรับ
รายละเอียดกําหนดการ ขอให�สํานักงาน กสทช. ได�แจ�งเวียนให�กรรมการทุกท9าน
ทราบต9อไป 

๒. ในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๐ น. จะมีการบันทึกเทปถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�า
เจ�าอยู9หัว รัชกาลท่ี ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปNหลวง ณ สถานีโทรทัศน!ช9อง ๙ อสมท โดยจะดําเนินการ
บันทึกเทปถวายพระพรท้ังสองพระองค!ในวันเดียวกัน เนื่องจากสํานักพระราชวัง
ได�มีหนังสือแจ�งท้ังคณะกรรมการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ดังนั้น ในการ
บันทึกเทปก็จะแยกกันระหว9างคณะกรรมการ กสทช. และสํานักงาน กสทช. จึงขอเชิญ
กรรมการ กสทช. ทุกท9านไปเข�าร9วมการบันทึกเทปในวันและเวลาดังกล9าว 
โดยพร�อมเพรียงกัน  

 
 
 
 



๓ 

 

๓. เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ได�ลงนาม
ในคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๘/๒๕๖๒ ซ่ึงได�นําลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก�ไขปPญหา
ความต9อเนื่องของกรรมการ กสทช. รวมท้ังการขยายบริการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน!ด�านความม่ันคงและประโยชน!สาธารณะของประเทศ โดยสาระสําคัญ
ของคําสั่งฉบับนี้มีการแก�ไขเพ่ิมเติมว9า เม่ือมีการสรรหากรรมการ กสทช. ชุดใหม9
เสร็จเรียบร�อยแล�ว กสทช. ชุดปPจจุบันจึงจะพ�นตําแหน9ง และให�เพ่ิมเติม
ข�อความว9า “จัดให�มีการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน!ด�านความม่ันคงหรือประโยชน!สาธารณะ” ใน (๕) ของมาตรา ๑๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการใช�
เงินงบประมาณของ USO ซ่ึงในกฎหมายเดิมคํานิยามระบุให�ใช�เฉพาะในด�าน
ประโยชน!สาธารณะเพียงอย9างเดียว โดยไม9ได�กล9าวถึงเรื่องความม่ันคง ดังนั้น 
จึงได�เพ่ิมข�อความเพ่ือให�การดําเนินงานมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

 
มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๖๒ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน 
๑๕ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการดําเนินการไกล� เก ล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ : รท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย
การไกล9เกลี่ยข�อพิพาทระหว9างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม
และผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อผลการดําเนินการไกล9เกลี่ยข�อพิพาทในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว9า เปIนเดือนท่ีไม9มีกรณีการไกล9เกลี่ยเลย และตลอดช9วง     
๕ เดือนท่ีผ9านมาก็มีกรณีไกล9เกลี่ยสําเร็จเปIน ๐ ราย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต�อตลาดท่ีเก่ียวข,องภายหลังการ

ควบรวมกิจการระหว�างบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด กับบริษัท 
ทรูอินเทอร�เน็ต จํากัด : วท.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการประเมินพฤติกรรมและผลกระทบต9อตลาดท่ีเก่ียวข�อง

ภายหลังการควบรวมกิจการระหว9างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
กับบริษัท ทรูอินเทอร!เน็ต จํากัด โดยบริษัทแคปปFตอล พลัส แอดไวซอรี่ จํากัด 
(ท่ีปรึกษาฯ) ไตรมาสท่ี ๔/๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
: คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. เร9งดําเนินการตามกฎหมายกับผู�กระทําความผิดโดย
เคร9งครัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการทดสอบการใช,งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติให,
เปล่ียนแปลงการใช,งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ (จํานวน 
๔ สถานี) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๔ สถานี ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข,อมูล ณ วันท่ี ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ผู�ทดลองประกอบกิจการท่ีได�รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล ๑ สถานี ระหว9างวันท่ี 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๐๙ สถานี 
แบ9งเปIน  
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๖๕ สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จํานวน ๓๙ สถานี 
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน จํานวน ๕ สถานี 

๒. ผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับใบอนุญาต
มากกว9า ๑ สถานีข้ึนไป ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมท้ังสิ้นจํานวน 
๖๑ นิติบุคคล ๑๒๑ สถานี 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตเรื่องการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�เคยย้ํามาหลายครั้งแล�วว9า 
จําเปIนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปIนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปIน
ระยะเวลานาน โดยท่ีมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย9างไร�
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�
กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปIนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปPญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจน เพ่ือแก�ไขปPญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให�มีการกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,ได,รับใบอนุญาตของบริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด 
ช�องรายการ Choice TV : ปส.๒  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู�ได�รับใบอนุญาตของบริษัท เอบีทีวี มีเดีย 

จํากัด ช9องรายการ Choice TV ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัทฯ 
เพ่ือให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี
โดยเคร9งครัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุKป จํากัด มีหนังสือช้ีแจงรายละเอียด

กรณีได,รับหนังสือขอให,ชําระหนี้คงค,างโดยท่ีไม�ได,ใช,บริการ (เลขท่ี ๒๔/๒๕๖๑) 
: บส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด มีหนังสือ

ชี้แจงรายละเอียดกรณีได�รับหนังสือขอให�ชําระหนี้คงค�างโดยท่ีไม9ได�ใช�บริการ 
(เลขท่ี ๒๔/๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ข�อเท็จจริงในกรณีนี้ควรต�องระบุว9า จุดเริ่มต�นคือ

ผู�ร�องเรียนใช�บริการมือถือเครือข9าย TA ORANGE หรือทรูมูฟ ซ่ึงเปIนบริการโทรคมนาคม 
และมีการแอบอ�างไปเปFดบริการ ทรูวิชั่น อีกท้ังหนี้ท่ีมีก็หมดอายุความแล�ว ซ่ึงกรณี
ก็เปIนท่ียุติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุKป จํากัด ยกเลิกการใช,บริการ True 

Visions พร,อมยกเว,นการเรียกเก็บค�าปรับกรณียกเลิกการใช,บริการก�อนครบ
กําหนดสัญญา (เลขท่ี ๔๑/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ยกเลิกการ

ใช�บริการ True Visions พร�อมยกเว�นการเรียกเก็บค9าปรับกรณียกเลิกการใช�บริการ
ก9อนครบกําหนดสัญญา (เลขท่ี ๔๑/๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ข�อเท็จจริงกรณีนี้คือผู�ร�องเรียนไปสมัครบริการ

โทรศัพท! True Move ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด และมีการผูกสัญญาพ9วงไปยัง
บริการ True Visions ซ่ึงประเด็นสําคัญในส9วนของคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! นอกเหนือจากการมีมติให�
ยุติเรื่องแล�ว ยังได�มีมติมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 



๗ 

 

เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๖ และข�อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ด�วย แต9ประเด็น
ดังกล9าวได�ตกหล9นไปในชั้นมติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จึงขอฝากให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด เพ่ือดําเนินการ
โดยเคร9งครัดด�วย เนื่องจากเม่ือบริษัทฯ ไม9ได�ปฏิบัติตามประกาศฯ ก็ต�องเตือนให�
ปฏิบัติ ซ่ึงเปIนมาตรฐานปกติในการกํากับดูแล ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�
สํานักประธานกรรมการและการประชุมนําประเด็นข�อสังเกตแจ�งให�สํานักท่ี
เก่ียวข�องดําเนินการต9อไปด�วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุKป จํากัด ยกเลิกการใช,บริการ

แพ็กเกจทรูสมาร�ทช,อยส� พร,อมยกเว,นการเรียกเก็บค�าอุปกรณ�ทรูวิช่ันส�และ
ค�าปรับกรณียกเลิกการใช,บริการก�อนครบกําหนดสัญญา (เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๑) : 
บส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ยกเลิกการใช�

แพ็กเกจทรูสมาร!ทช�อยส! พร�อมยกเว�นการเรียกเก็บค9าอุปกรณ!ทรูวิชั่นส!และ
ค9าปรับกรณียกเลิกการใช�บริการก9อนครบกําหนดสัญญา (เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๑) ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต เช9นเดียวกับระเบียบวาระท่ี ๔.๘ ในประเด็นท่ีว9า 

ในชั้นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! นอกจากจะมีมติให�ยุติเรื่องแล�ว ยังได�มีมติมอบหมายให�สํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ขอให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๗ ข�อ ๑๙ 
และข�อ ๒๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!
แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร9งครัดด�วย ดังนั้น จึงขอฝากให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ เนื่องจากเม่ือบริษัทฯ 
ไม9ได�ปฏิบัติตามประกาศฯ ก็ต�องเตือนให�ปฏิบัติ ซ่ึงเปIนมาตรฐานปกติในการ
กํากับดูแล ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นําประเด็นข�อสังเกตดังกล9าวแจ�งให�สํานักท่ีเก่ียวข�องดําเนินการต9อไป 

 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุKป จํากัด ยกเลิกการใช,บริการ
แพ็กเกจ แฮปปRS แฟมิล่ี เอชดี พร,อมยกเว,นค�าปรับกรณียกเลิกการใช,บริการ
ก�อนครบกําหนดสัญญา (เลขท่ี ๑๘/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ยกเลิกการ

ใช�แพ็กเกจ แฮปปNp แฟมิลี่ เอชดี พร�อมยกเว�นค9าปรับกรณียกเลิกการใช�บริการ
ก9อนครบกําหนดสัญญา (เลขท่ี ๑๘/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุKป จํากัด ยกเว,นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ

หลังจากยกเลิกการใช,บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี 
๑๔/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ยกเว�น

ค9าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม 
True Visions (เลขท่ี ๑๔/๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตดังนี้ ๑) ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! นอกจากจะมีมติ
ให�ยุติเรื่องแล�ว ยังได�มีมติมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู 
วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด เพ่ือขอให�ระมัดระวังในการตรวจสอบข�อมูลของผู�ใช�บริการ
อย9างละเอียดทุกรายก9อนท่ีจะมีการดําเนินการทวงถามค9าบริการ ซ่ึงในชั้นการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได�มีมติเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคฯ แต9ในเนื้อหาของมติกลับตกหล9นประเด็นดังกล9าวไป จึงขอฝาก
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ ด�วย 
๒) รูปแบบของเอกสารระเบียบวาระนี้มีการนําเสนอความเห็นของคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคฯ โดยแยกออกเปIนหัวข�อเฉพาะ ซ่ึงดีกว9าระเบียบวาระอ่ืนๆ    
ท่ีนําเสนอรวมกับหัวข�อความเห็นของสํานักงาน กสทช. หรือบางครั้งก็ตกหล9นไป 
จึงเห็นควรให�ปรับมาใช�รูปแบบนี้เปIนมาตรฐานในการจัดทําเอกสารระเบียบวาระ
ต9อไป ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�สํานักประธานกรรมการและการประชุม
นําประเด็นข�อสังเกตท้ังสองประเด็นแจ�งให�สํานักท่ีเก่ียวข�องดําเนินการต9อไป 

 
 
 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุKป จํากัด ยกเว,นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ
หลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขท่ี ๑๗/๒๕๖๑) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ยกเว�นค9าบริการท่ี

ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ True Visions (เลขท่ี ๑๗/๒๕๖๑) ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในชั้นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! นอกจากจะมีมติให�ยุติเรื่องแล�ว   
ยังได�มีมติมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 
เพ่ือขอให�ระมัดระวังในการตรวจสอบข�อมูลของผู�ใช�บริการอย9างละเอียดรอบคอบ
ทุกรายก9อนท่ีจะมีการดําเนินการทวงถามค9าบริการ ซ่ึงในชั้นคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ได�มีมติเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ แต9ใน
เนื้อหาของมติกลับตกหล9นประเด็นดังกล9าวไป ดังนั้น จึงขอฝากให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ ด�วย ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�สํานักประธานกรรมการและการประชุมนําประเด็น
ข�อสังเกตดังกล9าวแจ�งให�สํานักท่ีเก่ียวข�องดําเนินการต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จํากัด เปล่ียนกล�องรับ

สัญญาณดาวเทียมจากกล�อง PSI รุ�น O2 เปZนกล�อง PSI รุ�น O2 HD โดยไม�มี
ค�าบริการ (เลขท่ี ๔/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสต้ิง จํากัด 

เปลี่ยนกล9องรับสัญญาณดาวเทียมจากกล9อง PSI รุ9น O2 เปIนกล9อง PSI รุ9น O2 HD 
โดยไม9มีค9าบริการ (เลขท่ี ๔/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
คุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า รูปแบบของเอกสารระเบียบวาระนี้มีการนําเสนอ

ความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ โดยแยกออกเปIนหัวข�อเฉพาะ
เช9นเดียวกันกับระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ ซ่ึงดีกว9าระเบียบวาระอ่ืนๆ ท่ีนําเสนอรวม
กับหัวข�อความเห็นของสํานักงาน กสทช. หรือบางครั้งก็ตกหล9นไป จึงเห็นควรให�
ปรับมาใช�รูปแบบนี้เปIนมาตรฐานในการจัดทําเอกสารระเบียบวาระต9อไป ท้ังนี้ 
เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�สํานักประธานกรรมการและการประชุมนําประเด็น
ข�อสังเกตดังกล9าวแจ�งให�สํานักท่ีเก่ียวข�องดําเนินการต9อไป 

 



๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : ร,องเรียน กรณีขอให,บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร�ม จํากัด แก,ไขให,สามารถ
รับชมช�องรายการผ�านกล�องรับสัญญาณดาวเทียม รุ�น HD Pro 2 ได,ตามปกติ  
(เลขท่ี ๑๓/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร!ม จํากัด 

แก�ไขให�สามารถรับชมช9องรายการผ9านกล9องรับสัญญาณดาวเทียม รุ9น HD Pro 2 
ได�ตามปกติ (เลขท่ี ๑๓/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในชั้นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! นอกจากจะมีมติให�ยุติเรื่องแล�ว ยังได�มี
มติมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร!ม จํากัด 
เพ่ือขอให�ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการ
โทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข�อ ๑๕ อย9างเคร9งครัด ดังนั้น จึงขอฝาก
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคฯ ด�วย 
เนื่องจากเม่ือบริษัทฯ ไม9ได�ปฏิบัติตามประกาศฯ ก็ต�องเตือนให�ปฏิบัติ ซ่ึงเปIน
มาตรฐานปกติในการกํากับดูแล ท้ังนี้ เลขาธิการ กสทช. สั่งการให�สํานักประธาน
กรรมการและการประชุมนําประเด็นข�อสังเกตดังกล9าวแจ�งให�สํานักท่ีเก่ียวข�อง
ดําเนินการต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� 

(ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. รศ. ประเสริฐ   

ศีลพิพัฒน! ประจําเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ท9าน ได�แก9 
นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข ดร. เชิดชัย ขันธ!นะภา และนายไพรัช วรปาณิ ท้ังนี้ 
ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว9าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช9วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
รศ. ประเสริฐฯ เสนอ 
 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน 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 
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๘ สถานี) 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ) 
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๘ สถานี) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๖/๔๘๖ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�ย้ํามาโดยตลอดว9า เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ในส9วนท่ี
เปIนการเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศ กําลังเครื่องส9ง ท่ีต้ังสายอากาศ ท่ีต้ัง
เครื่องส9ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงความถ่ี อาจเปIนเรื่องท่ีไม9สมควรอนุญาต 
เนื่องจากเปIนการเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีเปIนสาระสําคัญ ในขณะท่ีการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปIนนโยบายการกํากับดูแลท่ีสมควร
จะต�องมีการทบทวน เนื่องจากได�ดําเนินการมาเปIนระยะเวลานานพอสมควร 
โดยมีการต9ออายุกันเรื่อยมา จนกระท่ังมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเปIน
มาตรการถาวรไปแล�ว โดยเฉพาะในส9วนของการประกอบกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจท่ีมีผลสืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดวิธีการจัดสรรเอาไว�ว9าจะต�องดําเนินการด�วยวิธีการประมูล เม่ือมีการ
ต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปIนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ี
ออกไปด�วย ดังนั้นจึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี–ผลเสีย ปPญหา–อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลท่ีชัดเจนสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ” 

๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๒๕ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูล
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท่ี ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน



๑๒ 

 

ประเภทธุรกิจได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส9ง และท่ีต้ัง
สายอากาศ อันเปIนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจ
ก9อให�เกิดช9องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควร
พิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การอนุญาตเพ่ิมเติมการให,บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ผ�าน

อินเตอร�เน็ต (IPTV) ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด เพ่ิมเติมการให�บริการ
โครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ผ9านอินเตอร!เน็ต (IPTV) ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21131–0003–56  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การอนุญาตเพ่ิมเติมการให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน!ผ9านอินเตอร!เน็ต (IPTV) ของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ระดับท,องถ่ิน ของบริษัท 
ก�อบุญ เทเลคอม จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ก9อบุญ เทเลคอม จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการ
ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถิ่น เลขที่ใบอนุญาต B1–N21133–0022–55  
นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ก9อบุญ เทเลคอม จํากัด 
ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! รวมท้ังดําเนินการนําส9งเงินรายปNเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ และแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 



๑๓ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
ของบริษัท ก9อบุญ เทเลคอม จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : พักใช,และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�    

เพ่ือให,บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี 
กรณีไม�ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปR รอบบัญชีปR ๒๕๖๐ : ปส.๓  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบผลการชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN รอบบัญชีปN ๒๕๖๐ 

จํานวน ๙ ราย ได�แก9 ห�างหุ�นส9วนจํากัด ธารเกษม เคเบิล ที.วี. ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
เอ็น.ดี.เคเบ้ิลเน็ทเวิร!ค ห�างหุ�นส9วนจํากัด วี.พี.เคเบ้ิล ทีวี บริษัท เอเซีย บรอดคาสต้ิง 
เทเลวิชั่น จํากัด บริษัท ชุมพรวิชั่น จํากัด บริษัท พะงัน เคเบิ้ลทีวี จํากัด 
บริษัท ดราโก� 2009 จํากัด บริษัท ดีดี อินโนวา เทค จํากัด และบริษัท อรัญประเทศ
เทเลวิสชั่น จํากัด 

๒. เห็นชอบให�พักใช�ใบอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เปIนระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับคําสั่ง กรณีไม9ดําเนินการชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN 
รอบบัญชีปN ๒๕๖๐ จํานวน ๒ ราย ได�แก9 ห�างหุ�นส9วนจํากัด พีรยะคอมพิวเตอร!
แอนด!แซทเทลไลท! ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–0104–55 และบริษัท สกลนคร 
ทีวี เน็ทเวิร!ค จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–0144–56 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตฯ ดังกล9าว ให�เร9งดําเนินการ
ยื่นชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปNและเงินเพ่ิมให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแต9วันท่ีได�รับคําสั่ง หากฝ~าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. ให�สํานักงาน 
กสทช. เสนอมาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึนต9อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ลงโทษทางปกครองต9อไป  
อนึ่ง หากภายหลังเม่ือผู�รับใบอนุญาตท้ัง ๒ ราย ได�ยื่นชําระค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาต และพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับทราบผลการชําระค9าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปNเรียบร�อยแล�ว ให�ผลของคําสั่งทางปกครองท่ีสั่งให�พักใช�
ใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล9าวระงับ
ลงทันที 
 
 
 



๑๔ 

 

๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือ
ให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
กรณีไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบบัญชีปN ๒๕๖๐ หรือชําระไม9ครบถ�วน 
และปรากฏข�อเท็จจริงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย! ว9ามี
สถานะเลิกกิจการ/เสร็จการชําระบัญชี/พิทักษ!ทรัพย!เด็ดขาด ตามมาตรา ๑๓ 
ประกอบมาตรา ๖๔ (๓) ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๔ ราย โดยให�มีผลนับต้ังแต9วันท่ี กสทช. 
มีมติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการติดตามบังคับให�ผู�ประกอบกิจการ
ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN พร�อมให�บันทึกประวัติการกระทําผิดเพ่ือ
ใช�ในการกํากับต9อไป ได�แก9 
๓.๑ บริษัท โคกสําโรงเคเบ้ิล ที.วี. จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–0030–56  
๓.๒ ห�างหุ�นส9วนจํากัด พยัคฆภูมิพิสัย เคเบ้ิลทีวี ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–

0184–56  
๓.๓ บริษัท ดับบลิว ดีที แซทเทลไลท! จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21133–0133–56  
๓.๔ บริษัท ไทยซิน แอดวานซ! เทคโนโลยี่ จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21132–

0032–56 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง พักใช�และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี กรณีไม9ชําระค9าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปN 
รอบบัญชีปN ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า เนื่องจากท่ีผ9านมามีกรณีท่ีเม่ือท่ีประชุม 
กสทช. ท่ีมีมติให�พักใช�หรือเพิกถอนใบอนุญาตแล�ว แต9ในระหว9างกระบวนการ
พิจารณากลับปรากฏว9าผู�ประกอบกิจการได�ยื่นชําระค9าธรรมเนียมเรียบร�อย
แล�ว กรณีดังกล9าวจึงต�องเสนอให�มีการทบทวนมติ ดังนั้น จึงขอฝากสํานักงาน 
กสทช. ให�ตรวจสอบข�อมูลให�เรียบร�อยก9อนท่ีจะมีหนังสือแจ�ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให,ใช,ค ล่ืนความถ่ีเ พ่ือการทดลอง

ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB Plus ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบก : จส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

 
 



๑๕ 

 

๑. รับทราบรายงานผลการทดลองหรือทดสอบโครงการทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB Plus   

๒. อนุญาตขยายระยะเวลาให�สถานีวิทยุโทรทัศน!กองทัพบกใช�งานคลื่นความถ่ี
ตามท่ีได�รับอนุญาตเพ่ือทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล 
DAB Plus ต9อไปอีก ๖ เดือน นับแต9วันท่ีสิ้นสุดการอนุญาต (๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒) โดยให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB Plus ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน!กองทัพบก 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : ร,องเรียน กรณีขอให,ตรวจสอบระดับความดังของเสียงโฆษณาคั่นรายการข�าว

เรื่องเล�าเช,านี้ท่ีออกอากาศผ�านสถานีวิทยุโทรทัศน�ไทยทีวีสีช�อง ๓ ลําดับช�องท่ี 
๓๓ (เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน กรณีขอให�ตรวจสอบระดับความดังของเสียง
โฆษณาค่ันรายการข9าวเรื่องเล9าเช�านี้ท่ีออกอากาศผ9านสถานีวิทยุโทรทัศน!ไทยทีวีสี
ช9อง ๓ ลําดับช9องท่ี ๓๓ (เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๒) 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่องร�องเรียน กรณีขอให�ตรวจสอบระดับความดังของ
เสียงโฆษณาค่ันรายการข9าวเรื่องเล9าเช�านี้ท่ีออกอากาศผ9านสถานีวิทยุโทรทัศน!
ไทยทีวีสีช9อง ๓ ลําดับช9องท่ี ๓๓ (เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อการจัดทําเอกสารระเบียบวาระเสนอท่ีประชุม 
โดยขอให�สํานักงาน กสทช. แยกความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ออกจากหัวข�อความเห็นของ
สํานักงาน กสทช. จะทําให�สะดวกในการพิจารณา ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�ง
ว9าจะขอรับข�อสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : กรณีมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ช�องรายการ WBTV GOOD STATION (สถานีวิทยุโทรทัศน�
โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ) โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีเข,าข�าย
การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองมูลนิธิ
พระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ! สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ช9องรายการ WBTV GOOD STATION (สถานีวิทยุโทรทัศน!โลกพระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติฯ) ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
คอร!ด้ี พลัส (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๔–๑–๐๗๖๕๓–๑–๐๐๖๙ 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากมูลนิธิพระรัตนตรัย    
ในพระราชูปถัมภ! สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ช9องรายการ 
WBTV GOOD STATION (สถานีวิทยุโทรทัศน!โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ) 
ฝ~าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปIนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�
ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง กรณีมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ! สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ช9องรายการ WBTV GOOD STATION 
(สถานีวิทยุโทรทัศน!โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ) โฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 



๑๗ 

 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อการจัดทําเอกสารระเบียบวาระเสนอท่ีประชุม 
โดยขอให�สํานักงาน กสทช. แยกความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ออกจากหัวข�อความเห็นของ
สํานักงาน กสทช. จะทําให�สะดวกในการพิจารณา ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ�งว9า
จะขอรับข�อสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด นิพนธ� เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงนิพนธ� เรดิโอ 

คล่ืนความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดน�าน โฆษณาผลิตภัณฑ�ยาและผลิตภัณฑ�
เสริมอาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ห�างหุ�นส9วนจํากัด นิพนธ! เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงนิพนธ! เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๖.๕๐ MHz จังหวัดน9าน ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!ยาสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ (๑. ยาน้ําผสมพลูคาว ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ 
G๙๕/๕๖ ๒. ยากษัยเส�น สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ G๙๖/๕๖ ๓. ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร 
ตราคอมพิวเตอร! G๙๓/๔๐ ๔. ยาหอม ตราคอมพิวเตอร! G๓๕/๔๐ ๕. ยาซาง 
ตราคอมพิวเตอร! G๙๒/๔๐ ๖. ยาแคปซูลผสมรากสามสิบ ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ 
G๙๓/๕๖ ๗. ยาแคปซูลผสมกําลังช�างสารสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์  G๙๔/๕๖) 
ผลิตภัณฑ!ยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการริดสีดวงทวาร ตราภูหลวง G๕๓๙/๔๖ 
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารเบต�าจินส!ซี เลขสารบบอาหาร ๒๔–๑–๒๐๕๕๕–๑–๑๐๗๑ 
และผลิตภัณฑ!เสริมอาหารจิมบาน9า ซีตรัง เลขสารบบอาหาร ๑๙–๑–๐๕๒๕๗–
๕–๐๐๓๑ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจ
ให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด 
นิพนธ! เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงนิพนธ! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz 
จังหวัดน9าน ฝ~าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเปIนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 



๑๘ 

 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด นิพนธ! เรดิโอ สถานีวิทยุ กระจายเสียง
นิพนธ! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดน9าน โฆษณาผลิตภัณฑ!ยา และ
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : กรณีบริษัท บารอกัตกระบ่ี จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคุณธรรมและ

จริยธรรม จังหวัดกระบ่ี คล่ืนความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
บริษัท บารอกัตกระบ่ี จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคุณธรรมและจริยธรรม 
จังหวัดกระบ่ี คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร (ตังถ่ังซาน) เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–
๐๖๓๕๓–๑–๐๓๒๑ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เปIนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�
เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง  
โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท 
บารอกัตกระบ่ี จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคุณธรรมและจริยธรรม จังหวัด
กระบ่ี คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz ฝ~าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปIนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง กรณีบริษัท บารอกัตกระบ่ี จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง  
เพ่ือคุณธรรมและจริยธรรม จังหวัดกระบ่ี คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 



๑๙ 

 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อการจัดทําเอกสารระเบียบวาระเสนอท่ีประชุม 
โดยขอให�สํานักงาน กสทช. แยกความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ออกจากหัวข�อความเห็น
ของสํานักงาน กสทช. จะทําให�สะดวกในการพิจารณา ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. 
แจ�งว9าจะขอรับข�อสังเกตดังกล9าวไปดําเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วส.๑๐๑ บก.ทท. (สถานีวิทยุกระจายเสียง อาร�อาร�วัน 

คล่ืนความถ่ี FM ๑๐๑.๐๐ MHz) กรุงเทพมหานคร (สังกัดกองบัญชาการ
กองทัพไทย) โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปZนการเอา
เปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
กองบัญชาการกองทัพไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง วส.๑๐๑ บก.ทท. (สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง อาร!อาร!วัน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๑.๐๐ MHz) กรุงเทพมหานคร 
ระงับการกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เมการ9า ฟอร!มูล9า ทู 
(ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๓–๑–๐๗๘๕๑–๑–๐๑๒๘ ผลิตภัณฑ!
เมการ9า ฟอร!มูล9า วัน (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๓–๑–๐๗๘๕๑–
๑–๐๑๒๗ ผลิตภัณฑ!น้ํามันรําข�าวและจมูกข�าวผสมพริกไทยดําและโซเดียมคอปเปอร! 
คลอโรฟFลลิน (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) (เครื่องหมายการค�าสมฤดี ออไรซา พลัส) 
เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๓๒๗๓๒–๑–๐๗๕๙ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหารสารสกัด
จากเปลือกองุ9น ผสมคอลลาเจนเปปไทด! สารสกัดจากเปลือกสน ผงมะขามป�อม 
โคเอนไซม!คิวเท็น สารสกัดจากทับทิม ผงสับปะรด แอลซิสเทอีน วิตามินซีและ
วิตามินอี (ตรา จูเว9) เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๐๒๔๙–๕–๐๐๖๕ หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปIนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปIนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากกองบัญชาการ
กองทัพไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง วส.๑๐๑ บก.ทท. (สถานีวิทยุกระจายเสียง 
อาร!อาร!วัน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๑.๐๐ MHz) กรุงเทพมหานคร ฝ~าฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ



๒๐ 

 

ตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปIนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วส.๑๐๑ บก.ทท. (สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง อาร!อาร!วัน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๑.๐๐ MHz) กรุงเทพมหานคร 
(สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย) โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทํา
ท่ีเปIนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศข�าววัยรุ�นทําร,ายร�างกาย

หญิงสูงวัย ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จํานวน ๗ ช�อง 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร9วมมือบริษัท ไทย นิวส! เน็ตเวิร!ค 

(ทีเอ็นเอ็น) จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช9อง TNN24 (ช9อง ๑๖) เพ่ือขอให�ใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอ
ภาพท่ีมีความรุนแรง โดยหลีกเลี่ยงการฉายภาพความรุนแรงซํ้าหลายครั้ง และ
ใช�เทคนิคเพ่ือลดความคมชัดของภาพ (Blur) ก9อนนําเสนอออกอากาศ  

๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�ผู�รับ
ใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล จํานวน ๖ ราย ปรับปรุง แก�ไข และใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอ
ข9าวหรือรายการท่ีมีเนื้อหาด�านความรุนแรงให�เปIนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ ประกอบกับข�อ ๑๔ (๑๐) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
๒.๑ บริษัท สปริงนิวส! เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง สถานีโทรทัศน! สปริงนิวส! (ช9อง ๑๙) 
กรณีการออกอากาศรายการ “ติดข9าว” เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๒.๒ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช9อง ๒๓) กรณีการ
ออกอากาศรายการ “ตลาดข9าว” เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๒.๓ บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง 3 HD (ช9อง ๓๓) กรณีการออกอากาศ
รายการ “คลิปข�างศาล” เม่ือวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒  



๒๑ 

 

๒.๔ บริษัท ไบรท! ทีวี  จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง Bright TV (ช9อง ๒๐) กรณีการออกอากาศ
รายการ “Bright News ปล9อยหมัด” เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๒.๕ บริษัท อมรินทร! เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง Amarin TV HD (ช9อง ๓๔) กรณีการ
ออกอากาศรายการ “ทุบโต6ะข9าว” เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑  

๒.๖ บริษัท ทริปเปFล วี บรอดคาสท! จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช9อง ไทยรัฐทีวี (ช9อง ๓๒) กรณีการ
ออกอากาศรายการ “ไทยรัฐนิวส!โชว!” เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศ
ข9าววัยรุ9นทําร�ายร9างกายหญิงสูงวัย ทางช9องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล จํานวน ๗ ช9อง อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในกรณีท่ีมีมติมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือขอความร9วมมือขอให�ใช�ความระมัดระวังในการนําเสนอภาพท่ีมีความ
รุนแรง ในอนาคตหากยังเกิดเหตุทํานองเดียวกันอีกก็ควรจะต�องมีหนังสือแจ�ง
ตักเตือน ดังนั้นจึงจําเปIนต�องมีการบันทึกประวัติไว�เพ่ือประกอบการพิจารณา
ต9อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศภาพยนตร� เรื่อง “Fifty 

Shades Darker” เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการ
โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ช�อง ภูเก็ต 4 อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ปรับทางปกครองบริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการช9องรายการโทรทัศน!ไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9อง 
ภูเก็ต 4 เปIนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙(๓) 
ประกอบมาตรา ๕๗(๒) แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ เนื่องจากการออกอากาศภาพยนตร! เรื่อง 
“Fifty Shades Darker” ทางช9องรายการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ช9อง ภูเก็ต 4 
เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหาท่ีเข�าลักษณะลามกอนาจาร อันเปIน
การกระทําท่ีขัดต9อมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 



๒๒ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศภาพยนตร! 
เรื่อง “Fifty Shades Darker” เม่ือวันท่ี ๑๐ และ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช9อง
รายการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี ช9อง ภูเก็ต 4 อาจมีเนื้อหาไม9เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

คล่ืนดีศรีประดู� คล่ืนความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
จังหวัดอุบลราชธานี ไม�เปZนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�สมาคม
สมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นดีศรีประดู9 คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดอุบลราชธานี 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ดําเนินการแก�ไขปรับปรุงและปฏิบัติให�ถูกต�อง
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย9างเคร9งครัดต9อไป หากสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือ
ความม่ันคง ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นดี
ศรีประดู9 คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดอุบลราชธานี ฝ~าฝ�นไม9ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเปIนเวลา ๓๐ วัน นับแต9
วันท่ีได�รับคําสั่ง ท้ังนี้ เนื่องจากการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นดี
ศรีประดู9 คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดอุบลราชธานี (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีเนื้อหารายการเปIนการโฆษณาหารายได� 
และเปIนการโฆษณาเกินกว9าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ 
ซ่ึงไม9เปIนไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต9อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นดีศรีประดู9 คลื่นความถ่ี ๙๖.๕๐ MHz (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) จังหวัดอุบลราชธานี ไม9เปIนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : การขอคืนใบอนุญาตให,ใช,คล่ืนความถ่ีเพ่ือให,บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล กรณีบริษัท วอยซ� ทีวี จํากัด (ช�องรายการ VOICE TV) : ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบการขอคืนใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�บริการโทรทัศน!

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด ช9องรายการ 
VOICE TV หมายเลขช9อง ๒๑ ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S20031–0016–57 
(วันยุติการออกอากาศ) ต้ังแต9วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. 
เปIนต�นไป 

๑.๒ เห็นชอบกําหนดมาตรการเยียวยาผู�ใช�บริการ โดยให�บริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด 
ช9องรายการ VOICE TV ดําเนินการประชาสัมพันธ!มาตรการเยียวยา
ผู�ใช�บริการผ9านสื่อต9างๆ ตามท่ีบริษัทฯ เสนอเปIนเวลาไม9น�อยกว9า ๔๕ วัน
ก9อนยุติการออกอากาศ ท้ังนี้ เพ่ือเปIนการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

๒. เห็นชอบเปIนแนวทางปฏิบัติสําหรับช9องอ่ืนๆ ท่ีอยู9ในระหว9างการขอคืน
ใบอนุญาตในส9วนของการกําหนดมาตรการเยียวยาในการคุ�มครองผู�บริโภค 
โดยหากช9องอ่ืนๆ ท่ีขอคืนภายหลังจากนี้ หากได�เสนอแนวทางเดียวกันกับท่ี 
กสทช. ได�อนุมัติไว�แล�ว ไม9ต�องนําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอีก 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือทราบต9อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอคืนใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�
บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล กรณีบริษัท วอยซ! ทีวี จํากัด (ช9องรายการ 
VOICE TV) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมลงมติระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช,คล่ืนความถ่ีเพ่ือการทดลองส�งสัญญาณ

โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของ
กรมประชาสัมพันธ� : ปส.๒ จส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานความคืบหน�าการทดลองส9งสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ!  



๒๔ 

 

๒. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการทดลองส9ง
สัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) 
ของกรมประชาสัมพันธ! ตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ออกไปอีก ๖ เดือน นับแต9วันท่ีสิ้นสุดการอนุญาต (๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๒) โดยให�จัดส9งรายงานผลการทดสอบโดยละเอียดให�สํานักงาน กสทช. 
ทราบเปIนระยะ พร�อมท้ังปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือการทดลอง
หรือทดสอบเปIนการชั่วคราว และเง่ือนไขในการอนุญาตอย9างเคร9งครัด รวมท้ัง
ให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ตามบทบัญญัติกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องด�วย  

๓. เห็นชอบให�ยกเว�นค9าธรรมเนียมการขออนุญาตตามข�อ ๒ เนื่องจากประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน!เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปIนการชั่วคราว ไม9ได�มีการ
กําหนดอัตราค9าธรรมเนียมการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน!เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเปIนการชั่วคราวในกรณี
ท่ีมีการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตไว�  

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําบทวิเคราะห!และแนวทางการดําเนินการ 
ผลกระทบ ข�อดี ข�อเสีย เก่ียวกับการใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือให�บริการช9องรายการ
ในระดับภูมิภาค เสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช�คลื่นความถ่ี
เพ่ือการทดลองส9งสัญญาณโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค 
(Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ! 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : หนังสือขอความเปZนธรรมให,มีมาตรการเยียวยาพนักงานเครือข�ายสถานี     

แอนะล็อก สถานีต�างจังหวัด กรณีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด ในนาม
สถานีโทรทัศน�สีกองทัพบกช�อง ๗ ได,บอกเลิกจ,างพนักงานต�างจังหวัดท้ังหมด 
: ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบหนังสือขอความเปIนธรรมให�มีมาตรการเยียวยาพนักงานเครือข9าย

สถานีแอนะล็อก สถานีต9างจังหวัด กรณีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด 
ในนามสถานีโทรทัศน!สีกองทัพบกช9อง ๗ ท่ีบอกเลิกจ�างพนักงานต9างจังหวัด
ท้ังหมด  



๒๕ 

 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือชี้แจงพนักงานเครือข9ายสถานีแอนะล็อก 
สถานีต9างจังหวัด ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด เก่ียวกับอํานาจหน�าท่ี
ของ กสทช. ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!
ให�เปIนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับประเด็นการขอให�มีมาตรการเยียวยา
พนักงานท่ีถูกเลิกจ�างเนื่องจากยุติการรับส9งสัญญาณโทรทัศน!ในระบบแอนะล็อกนั้น 
ไม9ได�อยู9ในอํานาจหน�าท่ีของ กสทช.  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. แจ�งบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด 
ทราบกรณีพนักงานเครือข9ายสถานีแอนะล็อก สถานีต9างจังหวัด ของบริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด มีหนังสือขอความเปIนธรรมให�มีมาตรการเยียวยา
พนักงานเครือข9ายสถานีแอนะล็อก สถานีต9างจังหวัด ดังกล9าว เพ่ือพิจารณา
มาตรการช9วยเหลือเยียวยาพนักงานท่ีถูกบอกเลิกจ�างต9อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง หนังสือขอความเปIนธรรมให�มีมาตรการเยียวยา
พนักงานเครือข9ายสถานีแอนะล็อก สถานีต9างจังหวัด กรณีบริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน!และวิทยุ จํากัด ในนามสถานีโทรทัศน!สีกองทัพบกช9อง ๗ ได�บอกเลิกจ�าง
พนักงานต9างจังหวัดท้ังหมด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ทริปเป|ลที 

บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) : ชท. 
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ทริปเปFลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญา
การใช�โครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข9ายโทรคมนาคม
ต9อไปได� โดยให�บริษัทฯ ดําเนินการเปFดเผยข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม
เปIนการท่ัวไปผ9านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�ง ท้ังนี้ ตามข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�
และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 



๒๖ 

 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เร9งดําเนินการติดตามการปรับปรุงแก�ไข
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ทริปเปFลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ เพ่ือให�เปIนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 
๑๒/๒๕๖๑ รวมท้ังให�ผู�รับใบอนุญาตเปFดให�เข�าถึงโครงข9ายโทรคมนาคมอย9าง
ครอบคลุมด�วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเปIนไปได�ในทางปฏิบัติด�วย 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง 
ของบริษัท ทริปเปFลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท บีบี คอนเน็ค 

จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด 
เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับ
ใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข9ายโทรคมนาคมต9อไปได� โดยให�บริษัทฯ ดําเนินการ
เปFดเผยข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมเปIนการท่ัวไปผ9านทางเว็บไซต!ของ
บริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ท้ังนี้ ตามข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ข�อเสนอการใช�โครงข9ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง 
ของบริษัท บีบี คอนเน็ค จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : สัญญาการใช,บริการข,ามโครงข�ายโทรศัพท�เคล่ือนท่ีภายในประเทศ ระหว�าง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ระหว9างบริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) โดยให�ตัดถ�อยคําและแก�ไขถ�อยคําให�สอดคล�องตามมติท่ีประชุม 



๒๗ 

 

กทค. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๐ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข9าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้  
๑. ในอารัมภบท หน�าแรกของสัญญาการใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี

ภายในประเทศ ให�ตัดถ�อยคําว9า “โดยหากในสัญญามีข�อกําหนดหรือเง่ือนไขใดๆ 
ขัดหรือแย�งกับข�อตกลงในการชําระค9าขอใช�โครงข9ายฯ คู9สัญญาตกลงให�ใช�
บังคับตามข�อความในข�อตกลงในการชําระค9าขอใช�โครงข9ายฯ” ออกจากสัญญา  

๒. ให�แก�ไขคําว9า “ข�อตกลง” เปIนคําว9า “สัญญา” ในข�อ ๑.๒ ข�อ ๕ ข�อ ๖ ข�อ ๗ 
ข�อ ๘ ข�อ ๙ และวรรคท�ายของสัญญาการใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท! 
เคลื่อนท่ีภายในประเทศ  

๓. เม่ือดําเนินการตามข�อ ๑. และข�อ ๒. แล�ว ให�จัดส9งสําเนาสัญญาการใช�บริการ
ข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ ให� กสทช. ทราบโดยเร็ว  

๔. ให�เปFดเผยสัญญาการใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีภายในประเทศ 
ระหว9างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปIนการท่ัวไป โดยผ9านทางเว็บไซต! ตาม
ข�อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง สัญญาการใช�บริการข�ามโครงข9ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ภายในประเทศ ระหว9างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาแก,ไขสัญญาการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส,นทาง สฟ.

ขอนแก�น๑–สฟ.อุบลราชธานี๑ ระหว�างการไฟฟ}าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย 
และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง สฟ.ขอนแก9น๑–
สฟ.อุบลราชธานี๑ ระหว9างการไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาแก�ไขสัญญาการใช�โครงข9ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ เส�นทาง สฟ.ขอนแก9น๑–สฟ.อุบลราชธานี๑ ระหว9างการไฟฟ�าฝ~ายผลิต
แห9งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 



๒๘ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : อัตราค�าตอบแทนการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ของบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) : ชท. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมของข�อเสนอการเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคมบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในช9วงระยะเวลาต้ังแต9วันท่ี 
๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจา
เก่ียวกับสัญญาการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคมต9อไปได� ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อ
โครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให�บริษัทฯ ดําเนินการเปFดเผยข�อเสนอ
การเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคมเปIนการท่ัวไปผ9านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ 
ภายในสิบห�าวันนับแต9วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง อัตราค9าตอบแทนการเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม 
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�

แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๐ ให�แก9บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเคร9งครัด 
  

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ขอรับ
การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
 
 



๒๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การยกเลิกการใช,เลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของ
สํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ : จท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติยกเลิก
การใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงาน
เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยให�มีผลต้ังแต9วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เปIนต�นไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การยกเลิกการใช�เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
หมายเลข ๑๑๓๒ ของสํานักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : สัญญาการขายส�งบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunk Radio ระหว�าง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับคู�สัญญา จํานวน ๑๐ ฉบับ : มท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การขายส9งบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ Trunk Radio ระหว9างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับคู9สัญญา จํานวน ๑๐ ฉบับ ตามข�อ ๑๕ ของประกาศ 
กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส9งบริการและบริการ
ขายต9อบริการ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง สัญญาการขายส9งบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจ
ระบบ Trunk Radio ระหว9างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับคู9สัญญา 
จํานวน ๑๐ ฉบับ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : บริษัท ดอทส� โซลูช่ันส� จํากัด ขอเปล่ียนแปลงช่ือทางการตลาด : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�บริษัท ดอทส! โซลูชั่นส! จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อทางการตลาด จาก 

Dots Fiber (ดอทส! ไฟเบอร!) เปIน MSS FIBER (เอ็มเอสเอส ไฟเบอร!) ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๖๐/๐๐๗  

 



๓๐ 

 

๒. เห็นชอบให�ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๖๐/๐๐๗ ในส9วนของภาคผนวก จ หน�า จ๑ – ๑ โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาตเท9าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันท่ี ๓ 
ตุลาคม ๒๕๗๕) ท้ังนี้  โดยให�ระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการ
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขดังกล9าวเปIนวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง บริษัท ดอทส! โซลูชั่นส! จํากัด ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
ทางการตลาด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขออนุมัติปรับปรุงเง่ือนไขในการ

อนุญาต ภายใต, ใบอนุญาตให,บริ การ อินเทอร� เน็ตแบบท่ีสาม เลข ท่ี 
NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๕ : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาตภายใต�
ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม เลขท่ี NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๕ 
ได�แก9 ภาคผนวก ข หน�า ข–๑ จํานวน ๑ หน�า ภาคผนวก ค หน�า ค–๕ จํานวน ๑ หน�า 
ภาคผนวก จ หน�า จ–๑ ถึง จ–๕ จํานวน ๕ หน�า และภาคผนวก ซ หน�า ซ–๑ 
จํานวน ๑ หน�า โดยให�ระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยน
เง่ือนไขดังกล9าวเปIนวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต (แก�ไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑) 
ท้ังนี้ โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท9าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตจะหมดอายุวันท่ี 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕) 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ขออนุมัติ
ปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ภายใต�ใบอนุญาตให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม 
เลขท่ี NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๕ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง ข,อกําหนดด,านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู,รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๓๑ 

 

๑. รับทราบการดําเนินการจัดให�มีการรับฟPงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  

๒. เห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟPงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. 
เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพวิศวกรสําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม  

๓. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพ
วิศวกรสําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ท้ังนี้ ให�
นําร9างประกาศดังกล9าวข�างต�นเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม 
ก9อนนําไปลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง ร9างประกาศ กสทช. เรื่อง ข�อกําหนดด�านวิชาชีพ
วิศวกรสําหรับผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม�มี

โครงข�ายเปZนของตนเอง ของบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร�ค คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : 
ปท.๒ 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน ของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให�ต9ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปIนของตนเอง 
ของบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร!ค คอร!ปอเรชั่น จํากัด เลขท่ี ๒ข/๕๒/๐๐๑ เพ่ือให�บริการ
สื่อสารผ9านดาวเทียมท่ีใช�จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) Service) โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปN ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9าย
เปIนของตนเอง สําหรับการให�บริการสื่อสารผ9านดาวเทียมเช9นเดิม ซ่ึงสอดคล�องกับ
เง่ือนไขการอนุญาตของผู�รับใบอนุญาตรายอ่ืนท่ีได�รับอนุญาตบริการโทรคมนาคม
สื่อสารผ9านดาวเทียม ท่ีไม9มีโครงข9ายเปIนของตนเอง ท่ีได�รับอนุญาตอยู9ก9อนแล�ว  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง การขอต9ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสอง ท่ีไม9มีโครงข9ายเปIนของตนเอง ของบริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร!ค คอร!ปอเรชั่น 
จํากัด 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 



๓๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การไฟฟ}าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทยขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช,
เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร�ตรวจความเสถียรภาพความลาดชัน (Slope 
Stability Radar : SSR) เพ่ือใช,ในการตรวจสอบเสถียรภาพของผนังบ�อเหมือง
แม�เมาะ ในการเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางานของผู,ปฏิบัติงานและลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย�สิน : คท.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�การไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยใช�คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุหา

ตําแหน9ง (Radiolocation Service) สําหรับการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท
ระบบเรดาร!ตรวจความเสถียรภาพความลาดชัน (Slope Stability Radar : SSR) 
โดยใช�คลื่นความถ่ี ๑๗.๑ – ๑๗.๓ GHz ความกว�างแถบความถ่ีไม9เกิน ๒๐๐ MHz 
กําลังส9งไม9เกิน ๒๓๐ มิลลิวัตต! จํานวน ๑ ชุด 

๒. อนุญาตให�การไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยต้ังสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Station) 
จํานวน ๑ สถานี และใช�เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุหาตําแหน9ง 
(Radiolocation Service) ประเภทเรดาร! เพ่ือใช�ตรวจความเสถียรภาพความ
ลาดชันในบ9อเหมืองแม9เมาะ อําเภอแม9เมาะ จังหวัดลําปาง ในการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย!สิน 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยในภารกิจด�านความม่ันคง 
ทางพลังงานของประเทศในภารกิจการไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทย โดยกําหนด
เง่ือนไข ดังนี้ 
๒.๑ ให�ใช�คลื่นความถ่ีในข�อ ๑. เปIนระยะเวลา ๕ ปN นับแต9วันท่ีได�รับการ

อนุญาต ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขอ
อนุญาตใช�คลื่นความถ่ีก9อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล9าว เพ่ือให�ถูกต�อง
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๒.๒ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปIนการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
ร9วมกัน (Shared Use) กับกิจการอ่ืน มิใช9เปIนการจัดสรรคลื่นความถ่ีให�
หน9วยงานใดหน9วยงานหนึ่งมีสิทธิใช�งานคลื่นความถ่ีเปIนการเฉพาะ และ
หากการใช�คลื่นความถ่ีก9อให�เกิดการรบกวนต9อข9ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตอยู9ก9อนแล�ว การไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยจะต�องเปIนผู�แก�ไข
การรบกวนท่ีเกิดข้ึนหรือระงับการใช�งานทันที 

๒.๓ หากการไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยมีความประสงค!ท่ีจะใช�งานเครื่อง
วิทยุคมนาคม และ/หรือ ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานท่ีต้ังแห9งใดๆ 
จะต�องดําเนินการขออนุญาตใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม 
และขอรับใบอนุญาตท่ีเก่ียวข�องจาก กสทช. ก9อนทุกครั้ง 

๒.๔ ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามท่ี กสทช. กําหนด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 



๓๓ 

 

๓. ให�การไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมตามท่ีได�รับ
อนุญาตมาใช�งานภายในระยะเวลา ๑ ปN นับแต9วันท่ีได�รับการแจ�งจากสํานักงาน 
กสทช. หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล9าว ให�ถือการอนุญาตในครั้งนี้เปIนอันสิ้นผล 

๔. ให�การไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยยินยอมผูกพันตามเง่ือนไขการจัดสรร
คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปIนหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งจาก
สํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดเวลาดังกล9าว ให�ถือการอนุญาตในครั้งนี้เปIน
อันสิ้นผล 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เรื่อง การไฟฟ�าฝ~ายผลิตแห9งประเทศไทยขออนุญาต
ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมและใช�เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร!ตรวจความ
เสถียรภาพความลาดชัน (Slope Stability Radar : SSR) เพ่ือใช�ในการตรวจสอบ
เสถียรภาพของผนังบ9อเหมืองแม9เมาะ ในการเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน
ของผู�ปฏิบัติงานและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย!สิน 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : ท�าทีและข,อเสนอของประเทศไทยต�อการประชุมเตรียมการประชุมใหญ�   

ระดับโลกว�าด,วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ|ก ครั้งท่ี ๕ 
(APG19–5) : คภ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบท9าทีและข�อเสนอของประเทศไทยท่ีจะนําเสนอต9อการประชุมเตรียมการ

ประชุมใหญ9ระดับโลกว9าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟFก
ครั้งท่ี ๕ (APG19–5)  

๒. เห็นชอบในหลักการการจัดส9งเปIนข�อเสนอร9วมกับประเทศอ่ืน (Joint contribution) 
หากได�รับการร�องขอในระเบียบวาระท่ีมีความเห็นสอดคล�องกัน เพ่ือนําเสนอต9อ
การประชุมเตรียมการประชุมใหญ9ระดับโลกว9าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟFก ครั้งท่ี ๕ (APG19–5) ต9อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง ท9าทีและข�อเสนอของประเทศไทยต9อการประชุม
เตรียมการประชุมใหญ9ระดับโลกว9าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟFก ครั้งท่ี ๕ (APG19–5) 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 



๓๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การขอรับสนับสนุนงบประมาณของหน�วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
จํานวน ๒ โครงการ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�การ
สนับสนุนงบประมาณของหน9วยงาน สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒ 
โครงการ ได�แก9 
๑. โครงการส9งเสริมองค!ความรู�ด�านกฎหมายข้ันพ้ืนฐานและเสริมสร�างการเข�าถึง

ด�านงานยุติธรรมสู9ประชาชนผ9านสื่อโทรทัศน!และสื่อสังคมออนไลน! ภายใต�
กรอบวงเงินงบประมาณไม9เกิน ๑๘,๘๕๐,๕๐๐ บาท 

๒. โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต�หัวข�อ “โอกาสท่ีสังคมมอบให�” ภายใต�กรอบ
วงเงินงบประมาณไม9เกิน ๒,๒๒๒,๐๐๐ บาท 

อนึ่ง ให�สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมดําเนินการใช�จ9ายเงินให�เปIนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ!ของส9วนราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว9าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ9ายในโครงการ
ให�นําส9งคืนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณของหน9วยงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน ๒ โครงการ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาให,ความเห็นเรื่อง บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ขอรับการสนับสนุน

ค�าส�งสัญญาณท่ีให,บริการเปZนการท่ัวไปผ�านโครงข�ายดาวเทียมอินเทลแซท 
(Intelsat) ต�อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมแห�งชาติ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ยกคําร�องของบริษัท เนกซ! สเตป จํากัด กรณีท่ีบริษัทฯ ยื่นเรื่องขอรับ

การสนับสนุนค9าส9งสัญญาณท่ีให�บริการเปIนการท่ัวไปผ9านโครงข9ายดาวเทียม   
อินเทลแซท (Intelsat) ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เนกซ! สเตป 
จํากัด เพ่ือทราบผลการพิจารณาต9อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การพิจารณาให�ความเห็นเรื่อง บริษัท เนกซ! สเตป 
จํากัด ขอรับการสนับสนุนค9าส9งสัญญาณท่ีให�บริการเปIนการท่ัวไปผ9าน
โครงข9ายดาวเทียมอินเทลแซท (Intelsat) ต9อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติ 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 



๓๕ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําปR ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒(๒) : 
โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial) การศึกษามาตรการป}องกันการรบกวน
คล่ืนความถ่ีต�อระบบคมนาคมขนส�งทางราง ย�านความถ่ี ๙๐๐ MHz : ทบ.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการ
ท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ 
ครั้งท่ี ๕ ประจําปN ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒(๒) : โครงการทดลองภาคสนาม 
(Field Trial) การศึกษามาตรการป�องกันการรบกวนคลื่นความถ่ีต9อระบบคมนาคม
ขนส9งทางราง ย9านความถ่ี ๙๐๐ MHz ของหน9วยงานศูนย!ทดสอบผลิตภัณฑ!ไฟฟ�าและ
อิเล็กทรอนิกส! (PTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยีแห9งชาติ (สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี โดยปรับลดงบประมาณจากเดิมจํานวน 
๓,๙๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือจํานวนเงิน ๓,๕๔๑,๗๘๐ บาท ท้ังนี้ โดยกําหนด
เง่ือนไขเพ่ิมเติมให�ผู�รับทุนจัดทําความร9วมมือกับกรมการขนส9งทางราง กระทรวง
คมนาคม และสถาบันการศึกษา เพ่ือถ9ายทอดองค!ความรู�ท่ีได�จากโครงการ  

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําปN ๒๕๖๑ 
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒(๒) : โครงการทดลองภาคสนาม (Field Trial) 
การศึกษามาตรการป�องกันการรบกวนคลื่นความถ่ีต9อระบบคมนาคมขนส9ง
ทางราง ย9านความถ่ี ๙๐๐ MHz 

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๒ ในประเด็น
ด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการ 
วิทยุคมนาคม : คณะกรรมการร�วมทางเทคนิคฯ คภ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

 
 
 



๓๖ 

 

๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการ
ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–เมียนมา ครั้งท่ี ๒ 
(The 2nd Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Myanmar Common Border 
– JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม 
และกิจการวิทยุคมนาคม 

๒. เห็นชอบบันทึกความตกลงร9วม (Agreed Minutes) ของการประชุมคณะกรรมการ
ร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย–เมียนมา (JTC) ครั้งท่ี ๒ 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิค
ว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–เมียนมา 
(JTC) ครั้งท่ี ๒ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม  

๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู9ร9วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวปFดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น. 


