
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ    
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ   
๕.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.   นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.   เลขานุการ 
 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ติดภารกิจ 
๒.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ ติดภารกิจ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์  ผู้อ านวยการส่วน 
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 



๒ 
 

๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวนภาภรณ์  ล้ออัศจรรย์ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.   นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๒.   นางสาวสภุัทรา  กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ 
                                                        ในกิจการโทรคมนาคม 
๓. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

และโทรทัศน์  
๔.   พันตรี โกเมธ ประทีปทอง  ผู้อ านวยการส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค       
                                                        ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๕.   นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๖.   นายนิพนธ์  จงวชิิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา                                                
๗.   นายจิตต์ศักดิ์  ผาสุกจิตธรรม ผู้อ านวยการส่วน ส านักการคลัง 
๘.   นางรวภิา  ด้วงแดงโชต ิ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๙.   นายรัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๐. นางสาวธัญวรัตม์ พิมุขมนัสกิจ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
                                                  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๑.  นายจักรพงษ์  พ้ืนอินต๊ะศรี  นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดบัสูง ส านักการคลัง 
๑๒.  นางสาวเขมวดี ขนาบแก้ว  นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค              
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๓.  นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๔.  นางสาวประไมย์พร ปทุมลักษณ์ นิติกรปฏิบัติการระดับต้น  
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  

๑. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมพันธมิตรอาสาระหว่างประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักวิทยุสมัครเล่นจากทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกัน เพ่ือการพัฒนาด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ 
เป็นการต่อยอดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ทูตานุทูตและผู้แทนจากต่างประเทศที่มี
ความตกลงต่างตอบแทนพนักงานวิทยุสมัครเล่น (Reciprocal Agreement) จ านวน 
๑๑ ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรีย อังกฤษ เยอรมนี 
ฝรั่งเศส เป็นต้น และผู้แทนจากสหภาพวิทยุสมัครเล่นโลก (IARU) ภูมิภาคที่ ๓ อาทิ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น /ผู้แทนจากสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร /สมาคมนักวิทยุ
สมัครเล่นควบคุมข่ายภายในประเทศไทย  

                               ๒. เมื่อวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน ภายใต้การบรรยายในหัวข้อ 
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
ส านักงาน กสทช. ณ อาคารหอประชุม ส านักงาน กสทช. โดยคณะวิทยากรจิต
อาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 
เพ่ือให้ความรู้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 
๑๕๐ คน 

                            ๓. วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา จะเดินทางมายังส านักงาน กสทช. 
เพ่ือเยี่ยมเยือน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งรับฟังการด าเนินงาน สภาพปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของส านักงาน 
กสทช. หากกรรมการท่านใดไม่ติดภารกิจอ่ืน ขอเชิญร่วมต้อนรับและร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการฯ ในวันดังกล่าวด้วย 

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒     : รับรองรายงานการประชุม กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
  

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ยกเว้นระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เรื่อง แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ แจ้งที่ประชุมว่าไม่ขอร่วมพิจารณาวาระที่ ๒.๑ เรื่อง

รับรองรายงานรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช.   

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งที่ประชุมว่าไม่ขอร่วมพิจารณาวาระที่ ๒.๒ เรื่องรับรอง

รายงานรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ มติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ฯ) ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตาม
เอกสาร จ านวน ๑๔ เรื่อง ดังนี้ 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ
การบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในฯ 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง

ระเบียบการบริหารงานภายในของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
แต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ   กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า ร่างระเบียบที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงบางฉบับ 
อาทิ ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการจัดให้พนักงานและลูกจ้างเข้าพักอาศัยที่
บ้านพักฯ เดิมก าหนดอัตราตั้งแต่ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท แต่อัตราใหม่ก าหนด
อัตราต่ าสุด ๓,๑๒๕ บาท เพ่ิมจากเดิม ๑๒๕ บาท สูงสุดเพ่ิมเป็น ๗,๕๐๐ บาท จากเดิม 
๕,๐๐๐ บาท โดยเพ่ิมจากเดิม ๒,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ ๕๐           
ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ชี้แจงประเด็นการปรับเพ่ิมอัตราที่มีความแตกต่างกันอย่างมากนี้ 
หากเสนอที่ประชุม กสทช. ขอให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นโดยไม่เท่ากันด้วย   
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :    รายงานการเงินของส านักงาน กสทช. ส าหรับงวดไตรมาส ๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ : ลย.   

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเงินของส านักงาน กสทช. ส าหรับงวดไตรมาส ๓ สิ้นสุดวันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้  ตามข้อ ๘๓ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับ          
การจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ   ๑. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ส านักงาน กสทช. ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์

เรื่องการแสดงลูกหนี้การค้าใหม่ตามที่เคยได้ให้ข้อสังเกตไว้แล้วจากเดิมที่
แบ่งเป็นช าระไม่เกิน ๓๐ วัน และช าระเกิน ๓๐ วัน ปัจจุบันมีการปรับระยะเป็น
ไม่เกิน ๑๘๐ วัน จนถึงเกินกว่า ๗๓๐ วัน ท าให้มีรายละเอียดมากขึ้น ในส่วน
รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากและต่อเนื่องค่าตอบแทนพิเศษพนักงานโดยเพ่ิมขึ้น
ทั้งรอบ ๙ เดือน และ ๓ เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา
จะเพ่ิมขึ้น ๑๐๐ กว่าล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช. ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทั้งในรอบ  ๙ เดือน และ ๓ เดือน 
ได้แก่ ค่าซ่อมแซม ค่าพิธีการ ค่าฝึกอบรมสัมมนา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง         
ที่ปรึกษา จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เพ่ืออาจจะใช้ในการก ากับดูแล ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัตถุประสงค์กองทุน กทปส. ปรากฏว่าลดลงอย่างมาก 



๖ 
 

โดยมาจากการลดของรายการค่าใช้จ่ายการจัดให้มีบริการอย่างทั่วถึงและ
ค่าใช้จ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในขณะที่ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา และค่าใช้จ่าย
พัฒนาบุคลากร ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างมากทั้งนี้มีประเด็นข้อสังเกตว่า เฉพาะใน
ส่วนของงบจัดสรรให้เรื่องการที่คุ้มครองผู้บริโภคมีจ านวนน้อยที่สุดและมี
แนวโน้มลดลง โดยในไตรมาสปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายเพียง ๔๙๐,๐๐๐บาท จึงขอ
ฝากกรรมการกสทช. และกรรมการ กทปส. ให้ความส าคัญในการพิจารณา
กระจายการสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกหมวดวัตถุประสงค์อย่างสมดุลยิ่งขึ้นด้วย 

๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวกับลูกหนี้ของ กสทช. มียอดช าระ 
ที่เกิน ๗๓๐ วันมีจ านวนค่อนข้างมาก ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการติดตาม
ทวงหนี้อย่างไร/มีการฟ้องร้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหนี้             
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ รายการ ได้แก่ หนี้เรื่องค่าธรรมเนียมเลขหมาย ใบอนุญาต
ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม ซึ่งประธาน กสทช. ขอให้
ส านักงาน กสทช. ได้ชี้แจงข้อสังเกตของ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : มท.  ทท.  คท.๑  คท.๒ 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :  รายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองสูงสุด ในคดี  
หมายเลขด าที่ อ.๘๒๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๒๙/๒๕๖๒ ระหว่าง
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ : 
มท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลปกครองสูงสุด  ในคดี
หมายเลขด าท่ี อ.๘๒๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๖๒๙/๒๕๖๒ ระหว่างบริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒    ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
 
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานค าสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ถอนค าฟ้อง และให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดี
หมายเลขด าที่ ๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี  กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ถอนค าฟ้อง และให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีหมายเลขด าที่ 
๑๘๐๒/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)       
ผู้ฟ้องคดี  กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ                                       
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  : มท. 
  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการ
โทรคมนาคมแทน กสทช. ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓ คดี               
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗ :  รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของ

ตนเองฉบับท่ี ๙/๒๕๖๒ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒  : ปท.๒ 
  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเองฉบับที่ ๙/๒๕๖๒ ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อรายงานฯ ว่า ในส่วนของแผนภาพมีการแสดง

ตัวเลขไว้ในแท่งกราฟทึบ ท าให้อ่านยาก ดังนั้นจึงควรแสดงตัวเลขไว้บนยอดแท่งกราฟ 
นอกจากนี้ เห็นควรต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุการสิ้นสุดการอนุญาตอย่างแท้จริง 
ไม่ใช่ระบุสาเหตุหลักในลักษณะการสันนิษฐานเท่านั้น แต่ควรต้องสอบถามผู้รับ
ใบอนุญาตแต่ละรายว่าที่ขอสิ้นสุดการอนุญาตมีสาเหตุหลักจากอะไร    

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๘   : บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด : ชท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบบันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน 
ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์         
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้ว ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙   : สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จำกัด : ชท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบสัญญาการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ระหว่างบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด เนื่องจากระยะเวลาของสัญญาได้สิ้นสุดไปแล้ว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด แก้ไขปัญหาการรับชม

ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM (เลขที่ ๖๐/๒๕๖๐) 
: บส. 
 

มติที่ประชุม   รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด แก้ไข
ปัญหาการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM (เลขที่ 
๖๐/๒๕๖๐)  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ 

มานะกิจ) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ : กสทช.      
พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ  
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ) 
ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๒  จ านวน ๓  ท่าน  ได้แก่    
นายสมัคร  เชาวภานันท์   นายสุนทร  เหมทานนท์   และนายภาณุ  ต่อตระกูล   ทั้งนี้ 
ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช.           
พลโท ดร. พีระพงษฯ์ เสนอ  

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือน
เมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ : ชท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างเดือน
เมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
แต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจใน

กิจการโทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ : วท.  
 

มติที่ประชุม รับทราบการรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจ  
ในกิจการโทรคมนาคม ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ระหว่างบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
เกทเวย์ จ ากัด    

 ๒. ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ การรวมธุรกิจตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับ
ดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
และบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  : ปส.    
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และไม่ปรากฏประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
ดังนี้ 

 
 



๑๐ 
 

 ๑. การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ
กิจการที่ได้รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล ๑ สถานี ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๙๘ สถานี ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน  ๑๒๙  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน    ๖๓  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน      ๖  สถานี  

 ๒. การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ
กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๐ นิติบุคคล ๔๑ 
สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตต่อเรื่องการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงว่า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได้เคยย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า 
จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวทีถู่กใช้มาเป็น
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลให้มีความกระชับและชัดเจน เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยเฉพาะส าหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน เพ่ือเดินหน้าสู่ การ
จัดสรรคลื่นความถี่อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : กรณีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Nation TV โฆษณาขาย 
 ชุดวัตถุมงคลจี้เทพทันใจ ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  
 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ 
วิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Nation TV ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาสินค้าชุดวัตถุมงคลจี้เทพทันใจ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาโดยมีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการหลอกหลวงโดย
อาศัยความเชื่ออย่างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
หลักเหตุผล หรือกระบวนการพิสูจน์ที่เป็นที่ยอมรับ โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๓) หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ ทั้งนี้ หากบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด       
ช่องรายการ Nation TV ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะ
ด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีก
วันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง กรณีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Nation TV 
โฆษณาขายชุดวัตถุมงคลจี้เทพทันใจ ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : กรณีบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.    

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท ทริปเปิล วี 
บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ เอส. โอ. เอ็ม  ซีแมคซ์ (ผลิตภัณฑ์กาแฟส าเร็จรูปชนิดผง) เลขสารบบ
อาหาร ๒๐-๑-๑๓๔๕๑-๒-๐๐๐๕ ผลิตภัณฑ์ไธม์เม่ (THYME) แอนตี้ เมลาสม่า เอ็กซ์ 
บูสเตอร์ เซรั่ม (ANTI-MELASMA X BOOSTER SERUM) ผลิตภัณฑ์หลินจือ ซัน 
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) (เครื่องหมายการค้า เอส. โอ. เอ็ม.) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-



๑๒ 
 

๐๒๙๕๔-๑-๐๘๕๔ ผลิตภัณฑ์มาย คาร์ด วัน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรดคอน        
จูเกตเต็ด ไลโนเลอิค สารสกัดจากโสม สารสกัดจากตังกุย และสารสกัดจากขิง) 
เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๑๕๕๖-๑-๐๐๐๒ ผลิตภัณฑ์เคลียร์วิส (ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๒๙๕๔-๒-๐๐๓๗ และผลิตภัณฑ์คอร์ดี้ 
พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙ หรือ
การโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง    
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้  หากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด            
ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง กรณีบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด  ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ  
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : ร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อความม่ันคงหนองเล็งทราย คลื่นความถี่ 

FM ๙๓.๕๐ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา เฉิดฉาย แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป 
มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พะเยา เฉิดฉาย แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาฟลอร่าชนิดแคปซูล เลขทะเบียนต ารับยา G๖๔/๔๕ 
ผลิตภัณฑ์ยาฟลอร่าพลัด เลขทะเบียนต ารับยา G๕๓/๕๙ และผลิตภัณฑ์ฟลอร่า
คลอลาเจน เลขสารบบอาหาร ๑๒-๑-๐๙๔๔๘-๑-๐๔๙๕ หรือการโฆษณาอ่ืนใด 
ที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ



๑๓ 
 

ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
ข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ       
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา 
๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา เฉิดฉาย แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๓  เรื่อง ร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคงหนองเล็งทราย 
คลื่นความถี่ FM ๙๓.๕๐ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะเยา เฉิดฉาย แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 
กรุ๊ป มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสดี  รุ่งเรืองการเกษตร สถานีวิทยุกระจายเสียงแฮม

เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สวัสดี  รุ่งเรืองการเกษตร สถานีวิทยุกระจายเสียงแฮมเรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาซาง 
ตราคอมพิวเตอร์ G๙๒/๔๐ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการ
ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกิน
ความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

 สวัสดี รุ่งเรืองการเกษตร สถานีวิทยุกระจายเสียงแฮมเรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz 
จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับ
ทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  



๑๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวัสดี รุ่งเรืองการเกษตร สถานีวิทยุกระจายเสียง
แฮมเรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่      
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรัง เอฟ.เอ็ม. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตรังเอฟเอ็ม 
 คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดตรัง  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย 

การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน ์
: บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ตรัง เอฟ.เอ็ม. สถานีวิทยุกระจายเสียง ตรังเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz 
จังหวัดตรัง ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ผักเม็ด นิวไลฟ์ ผักเม็ดวีทกราส อัลฟัลฟ่า พลัส ชื่อได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ วีทกราส 
และอัลฟัลฟา พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วีทกราส อัลฟัลฟ่า และโคเอนไซม์    
คิวเท็น (ตรานิวไลฟ์)) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๒๐๔๔๘-๑-๐๐๖๖ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรัง เอฟ.เอ็ม. สถานี
วิทยุกระจายเสียง ตรังเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดตรัง ฝ่าฝืนหรือ          
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรัง เอฟ.เอ็ม. สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ตรังเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดตรัง  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ             
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 



๑๕ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.อะไหล่กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง DFM  คลื่นความถี่

๙๔.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
อ.อะไหล่กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง DFM  คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ MHz จังหวัด
บุรีรัมย์ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาวีกิ๊ฟ ชนิด
แคปซูล G๓๘๗/๕๖ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรือ
อ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.อะไหล่
กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง DFM  คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย์       
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๑.๖ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.อะไหล่กรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง DFM  
คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย์ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการ
กระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีรเวช สถานีวิทยุกระจายเสียง เสิงสางสัมพันธ์  
 คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
 กิจการโทรทัศน์ : บส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
พีรเวช สถานีวิทยุกระจายเสียง เสิงสางสัมพันธ์ คลื ่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz 



๑๖ 
 

จังหวัดนครราชสีมา ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา
ริดสีดวงทวาร ตราภูหลวง เลขทะเบียนต ารับยา G ๕๓๙/๔๖ ผลิตภัณฑ์ยาดีไว หรือ 
ดีไวท์ ๑A๓๑๓/๕๘ และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเพชรดี หรือยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
ตราเพชรดี G๒๑๗/๕๗  หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการ
ใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกิน
ความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
พีรเวช สถานีวิทยุกระจายเสียง เสิงสางสัมพันธ์ คลื ่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz 
จังหวัดนครราชสีมา  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๗  เรื่อง กรณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีรเวช สถานีวิทยุกระจายเสียง เสิงสาง
สัมพันธ์ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครกาหลงธุรกิจ โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง นครกาหลง            

คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
นครกาหลงธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง นครกาหลง คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัด
ชัยภูมิ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารผักเม็ด 
วีทกราส ชื่อได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์วีทกราสและอัลฟัลฟา และโคเอนไซม์คิวเท็น 
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๒๐๔๔๘-๕-๐๐๐๕ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ



๑๗ 
 

สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) 
(๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด นครกาหลงธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง นครกาหลง  คลื่นความถี่  
๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะ
ด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครกาหลงธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียง            
นครกาหลง คลื่นความถ่ี ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครกาหลงธุรกิจ  โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์นิว    

นครกาหลง คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
นครกาหลงธุรกิจ  โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์นิวนครกาหลง คลื่นความถี่ 
๑๐๔.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารผักเม็ดวีทกราส ชื่อได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์วีทกราส
และอัลฟัลฟา และโคเอนไซม์คิวเท็น เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๒๐๔๔๘-๕-๐๐๐๕ 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนพลัส เลขสารบบอาหาร ๕๐-๑-๐๔๑๕๗-๒-๐๐๓๑ 
และเลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๑๙๔๙-๑-๐๗๑๙  หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่
เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง



๑๘ 
 

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้  หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นครกาหลงธุรกิจ  โฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง                    
สตาร์นิวนครกาหลง คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่  ๕.๑.๙  กรณีห้ างหุ้ นส่ วนจ ากัด นครกาหลงธุ รกิจ โฆษณา สถานี
วิทยุกระจายเสียง สตาร์นิวนครกาหลง คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดชาย เรดิโอเรคคอร์ด (๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง

กรีนมิวสิคเวฟ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.    

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยอดชาย เรดิโอเรคคอร์ด (๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรีนมิวสิคเวฟ             
คลื่นความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ผักเม็ด New Life ชื่อได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์วีทกราส
และอัลฟัลฟา พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วีทกราส อัลฟัลฟา และโคเอนไซม์        
คิวเท็น (ตรานิวไลฟ์) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๒๐๔๔๘-๑-๐๐๖๖ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดชาย เรดิโอเรคคอร์ด (๒๐๑๒) 
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรีนมิวสิคเวฟ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง 
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๑๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๑.๑๐  กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดชาย เรดิโอเรคคอร์ด (๒๐๑๒) สถานี
วิทยุกระจายเสียงกรีนมิวสิคเวฟ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่  
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : กรณีบริษัท สุชีราดรากอนโกลด์ จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อคนท้องถิ่น 
 เรดิโอปาร์ตี้ ที่นี่ประเทศไทย คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่  
 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก่อนไดร้ับค าสั่งเตือนทางปกครอง  : บส.    
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท สุชีราดรากอน
โกลด์ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท้องถิ่น เรดิโอปาร์ตี้ ที่นี่ประเทศไทย 
คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มารองค์แคปซูล  MARONG CAPSULE 
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๑๐๕๔-๑-
๐๑๘๑ ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงส าเร็จผสมชนิดผง (ตรา มารองค์ คอฟฟ่ี โกลด์)        
เลขสารบบอาหาร ๒๑-๑-๐๐๓๔๗-๒-๐๐๘๙ และผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงส าเร็จผสม
ชนิดผง (ตรา มารองค์ แบล็ค) เลขสารบบอาหาร ๒๑-๑-๐๐๓๔๗-๒-๐๐๙๘ หรือ
การโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท สุชีราดรากอนโกลด์ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ือคนท้องถิ่น เรดิโอปาร์ตี้ ที่นี่ประเทศไทย คลื่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัด
เชียงใหม่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง
เป็นเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๑.๑๑  บริษัท สุชีราดรากอนโกลด์ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนท้องถิ่น
เรดิโอปาร์ตี ้ ที ่นี ่ประเทศไทย คลื ่นความถี่ ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก่อนได้รับค าสั่งเตือนทางปกครอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒: พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ 
 วิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง 
 จังหวัดราชบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ : ปส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง         
จังหวัดราชบุรี  รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ เนื่องจากพฤติการณ์ที่ท าให้          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ มิได้มาด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ประกาศฯ ก าหนดได้ เกิดจากการที่ตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ           
มิได้มาด าเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามที่ได้รับมอบหมาย   
ซึ่งเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการสถานีของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ เอง 
ประกอบกับการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการนั้น เป็นกรณีที่ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการสามารถมาด าเนินการด้วยตนเอง ณ ส านักงาน กสทช. หรือ
ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
มายังส านักงาน กสทช. ด้วยตนเอง ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ย่อมรับทราบวันที่
อายุใบอนุญาตของสถานีฯ สิ้นสุดลงจากหนังสืออนุญาตซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ 
ได้มีการปรับปรุงข้อมูลรายการต่ออายุการอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ อยู่แล้ว  ดังนั้นพฤติการณ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ กล่าวอ้างนั้น จึงมิใช่
พฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้นั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขยาย
ระยะเวลาได้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง จังหวัด
ราชบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจาก
มิได้ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด 

 



๒๑ 
 

๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม  และใบอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๑๒๓ นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง 
พร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๒. 

๔. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง จังหวัดราชบุรี          
รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง จังหวัด
ราชบุรี ฝ่าฝืน ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตาม
การใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
การท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่อง
วิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข้อ ๔. หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔  รายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบ และส่งภาพถ่ายรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือทราบ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๒ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบ ค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีบ้านเขาแร้ง 
จังหวัดราชบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๒๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองออกอากาศ 
 วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติอล DAB+ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงใน

ระบบดิจิตอล DAB+ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
 
 



๒๒ 
 

 
 ๒. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลองออกอากาศ

วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ต่อไปอีก ๖ เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ (สิ้นสุดวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒) โดยให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๓ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือการ
ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : แนวทางการออกอากาศและการยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณี           

การออกอากาศรายการพิเศษการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวน     
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  : ปส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบแนวทางการออกอากาศรายการพิเศษการเสด็จพระราชด าเนินเลียบ  

พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 ๒. เห็นชอบให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณกีารออกอากาศรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จ
พระราชด าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องใน        
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒       

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง แนวทางการออกอากาศและการยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลง           
ผังรายการ กรณีการออกอากาศรายการพิเศษการเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร 
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
๒๕๖๒ 

 
 
 
 



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าสัญญาณดาวเทียม การออกอากาศ
การแข่งขันฟุตบอลรายการ Premier League ไปออกอากาศในประเทศเพื่อนบ้าน : 
ปส. ขส. มส. วส. สส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณรายการที่มีลิขสิทธิ์รั่วไหลออกนอก

ประเทศ  โดยก าหนดให้การส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเพ ื่อเชื่อมโยงไปยังสถานี
เครือข่ายด้วยระบบดาวเทียมของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ผู้ให้บริการ MUX) ต้องมีการป้องกันการ
รั่วไหลของสัญญาณรายการที่เจ้าของสิทธิ์ประสงค์จะหวงกันสิทธิ์ในการแพร่
ออกอากาศเฉพาะภายในประเทศไทยได้ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันการรั่วไหล
ของสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ T2-MI หรือเทคโนโลยีการก าหนดการ
เข้าถึงแบบมีเงื่อนไข Conditional Access : CA หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน  

 ๒. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องสัญญาณรายการที่มีลิขสิทธิ์รั่วไหล
ออกนอกประเทศ ดังนี้ 

  ๒.๑ ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (MUX) เสนอแผนด าเนินการและป้องกันการรั่วไหลของสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินออกนอกประเทศภายใน ๖ เดือน  

    ทั้งนี้ ในกรณีการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสัญญาณถ่ายทอดการแข่งขัน
ฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีก  ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐ ของช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV) 
เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและมีผลกระทบต่อประชาชนใน
การเข้ารับชมรายการ ตลอดจนกระทบต่อการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ พีพีทีวี  (PPTV)            
ให้กองทัพบกในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล (MUX) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV) ด าเนินการป้องกันการรั่วไหลของ
สัญญาณในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๙ – 
๒๐๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  

  ๒.๒ เห็นชอบให้บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ด าเนินการร่วมกับผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านดาวเทียมที่ปฏิบัติภายใต้
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ
เป็นการทั่วไป (Must Carry) ก าหนดการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข Conditional 
Access : CA หรือก าหนดการเข้าถงึแบบมีเงื่อนไขอ่ืนใดที่ป้องกันการรั่วไหลได้ 



๒๔ 
 

       ทั้งนี้ ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐ ให้บริษัท ทีซี 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ผ่านดาวเทียมที่มีความพร้อมทางด้านเทคนิคด าเนินการก าหนดการเข้าถึง
แบบมีเงื่อนไข Conditional Access : CA ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน อนึ่ง 
การด าเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดภาระและต้นทุนกับผู้บริโภค  

  ๒.๓  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด (พีพีทีวี) เพ่ือทราบถึงสิทธิการขอยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศ Must 
Carry  ในบางช่องทาง เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการปกป้องสิทธิ์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ ตามข้อ ๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry)  

  
 ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช. น าเรื่องบริษัท พีพีทีวี จ ากัด มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ือพิจารณาในประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหา
การออกอากาศโดยการเข้ารหัสขั้นสูง และการแก้ไขปัญหาการออกอากาศบน
ระบบดาวเทียม และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท พีพีทีวี จ ากัด ทราบด้วย 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบน าสัญญาณ
ดาวเทียม การออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลรายการ Premier League ไปออกอากาศใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น ของบริษัท เค.พี.
พี.ราไวย์ จ ากัด : ขส.    

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ท้องถิ่น ของบริษัท เค.พี.พี.ราไวย์ จ ากัด ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21133-0054-55 
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท เค.พี.พี.ราไวย์ จ ากัด         
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑. และเพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง
ด าเนินการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และแจ้งผล
การด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  



๒๕ 
 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น
ของบริษัท เค.พี.พี.ราไวย์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค ของบริษัท ฟากฟ้า 
จ ากัด  : ขส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน   
                            กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
  ๑.  อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ภูมิภาค เลขที่ B1-N21132-0038-56 ของบริษัท ฟากฟ้า จ ากัด  โดยให้มีผล
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

   ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ฟากฟ้า จ ากัด  เพ่ือทราบผล
การพิจารณาตามข้อ ๑. และเพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการโครงข่ายกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งด าเนินการน าส่งเงิน
รายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ภูมิภาค ของบริษัท ฟากฟ้า จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ 
ของบริษัท อินโฟแซท เน็ตเวิร์ค จ ากัด  : ขส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท อินโฟแซท เน็ตเวิร์ค จ ากัด  ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ระดับชาติ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

  



๒๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท อินโฟแซท เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให้บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จ ากัด ประกอบกิจการเพื ่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น : ขส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น  โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีใบอนุญาต      
สิ้นอายุ ของบริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ LAMKONG 
CHANNEL : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบการกระท าอันเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการ

เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  กรณียุติการ
ออกอากาศก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งเป็น
การไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝ่าฝืนข้อ ๑๑ 
ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์         
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 

 
 
 



๒๗ 
 

๒. ไม่อนุญาตให้บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของช่องรายการ LAMKONG 
CHANNEL เนื่องจากไม่มีความพร้อมความสามารถในการบริหารจัดการสถานีและ
ด าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง จึงไม่มีความเหมาะสมต่อการประกอบกิจการของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๑๑ (๒) (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด กรณีหาก 
มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายใดรายหนึ่ง       
ในโครงข่ายที่ตนให้บริการ ให้ปฏ ิบัติตามข้อ ๑๒ (๒๙) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๓ (๔)  ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ อย่างเคร่งครัด   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง  การพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ LAMKONG CHANNEL 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๘๐/๒๕๖๑) : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ า

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๘๐/๒๕๖๑) เนื่องจากบริษัทฯ 
ด าเนินการคืนเงินค่าประกันอุปกรณ์ให้แก่ผู้ร้องเรียนตามค าร้องแล้ว  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
เพ่ือให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่า หากประสงค์จะ
ด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร้องเงินค่าประกันอุปกรณ์
ในส่วนที่บริษัทฯ ยังคืนให้ไม่ครบถ้วน ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อยู่ ในอ านาจของ 
กสทช. ผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิในทางศาลในการเรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าว 
หรืออาจน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

 



๒๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง  ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่า  
มัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๘๐/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   :  เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
   ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับ 
   โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย : ชท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
        ๑. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคม        
ไร้สาย และผลการพิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. น าไปลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป 

         ๒. เห็นชอบร่างประกาศกสทช. เรื่อง  การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
ส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ทั้งนี้ ให้น าประกาศเสนอประธาน กสทช.         
เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๒.๑ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย  
 ภายในประเทศ : ชท.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
        ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  

การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ  และผลการ
พิจารณา/แนวทางการด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าไปลงเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

        ๒. เห็นชอบรา่งประกาศ กสทช. เรื่อง  การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ให้น าประกาศเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อน
น าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  

 



๒๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม 
ไร้สายภายในประเทศ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓   : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จ านวน ๓ สัญญา และสัญญาแก้ไขสัญญา

การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ สัญญา ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด  : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จ านวน ๓ สัญญา และสัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่าย
โทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ สัญญา ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด   ดังนี้ 

 ๑. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. สวรรคโลก -  สฟ. เชียงใหม่ ๒  
เส้นทาง สฟ. แม่เมาะ ๓ – สฟ. เชียงราย  

 ๒. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. บ้านดอน -  สฟ. ภูเก็ต ๑    
เส้นทาง  สฟ. ตาก ๑ – สฟ. แม่สอด 

 ๓. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ -  สฟ. เพชรบุรี เส้นทาง  
สฟ. เพชรบุรี  – สฟ. บ้านดอน  เส้นทาง สฟ. บ้านดอน –  สฟ. หาดใหญ่ ๒  

 ๔. สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม  ครั้งที่ ๑  เส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ -  
สฟ. เพชรบุรี เส้นทาง  สฟ. เพชรบุรี  –  สฟ. บ้านดอน  เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี - 
สฟ. หาดใหญ่ ๒ 

 ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
เป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง 
และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า ผู้รับใบอนุญาต 
(กฟผ.) มีการเปิดเผยสัญญาเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของตน เฉพาะในส่วน
เนื้อหาของสัญญาบางส่วนเท่านั้น โดยมิได้เปิดเผยเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งเป็น
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสัญญา จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยังเปิดเผย
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไม่ครบถ้วนตามข้อบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๔๗ 
ประกอบข้อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเห็นควรมีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตเปิดเผย
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อสาธารณะตามที่กฎหมายก าหนด นั่นคือ
ต้องเปิดเผยเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยให้ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองไป
พร้อมกันด้วย 



๓๐ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓  เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม จ านวน ๓ สัญญา และ
สัญญาแก้ไขสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ สัญญา
ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ ากัด    

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔   : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จ านวน ๒ สัญญา : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน ๒ 
สัญญา  ดังนี้ 

 ๑. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ตาก ๑ -  สฟ. แม่สอด เส้นทาง 
สฟ. พังงา ๑ – สฟ. ภูเก็ต ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  

 ๒. สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระยะยาว ( IRU) เส้นทาง สฟ. รังสิต – 
สฟ. อ่าวไผ่ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษ ัท จัสเทล 
เน็ทเวิร์ค จ ากัด 

 ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
เป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง 
และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ฝากให้ส านักงาน กสทช. เคร่งครัดในเรื่องการเปิดเผย
สัญญาฯ ของผู้รับใบอนุญาต โดยมีมาตรการบังคับให้ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย รวมทั้งฝากให้ตรวจสัญญากับข้อเสนอให้สอดคล้องกัน 
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตด้วยว่า ในกรณีของสัญญาที่เสนอนี้ เห็นชัดว่าตัวเลข
อัตราค่าตอบแทนจากเดิมที่มีการก าหนดไว้สูงนั้นลดลงได้ ดังนั้นจึงถือเป็น
แนวโน้มที่ดีในตลาด เนื่องจากท าให้ต้นทุนการใช้โครงข่ายถูกลง 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๔  เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย จ านวน ๒ สัญญา 

 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕  : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี – สฟ. ภูเก็ต ๑  
 ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
  ไฮเวย์ จ ากัด : ชท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี – สฟ. ภูเก็ต ๑ ระหว่างการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด                             
ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
เป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๔๗ ข้อ ๒๘ วรรคสอง 
และข้อ ๓๑ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ฝากให้ส านักงาน กสทช. เคร่งครัดในเรื่องการเปิดเผย
สัญญาฯ ของผู้รับใบอนุญาต โดยมีมาตรการบังคับให้ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย 

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่ ๕.๒.๕  เรื่อง  สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี – 
สฟ. ภูเก็ต ๑ ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ยูไนเต็ด             
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖   : ยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย และบริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด  : ชท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้
ยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. ลาดพร้าว – ชายแดนไทย 
มาเลเซีย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส 
จ ากัด  ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๕๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖    

 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๖  เรื่อง ยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด   
 
 
 



๓๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ :  ผลการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  บนคลื่นความถี่ ๘๕๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
 คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
 จ ากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ : คณะท างานตรวจสอบ 
 เงินน าส่งรายได้แผ่นดินฯ นท.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบเกณฑ์และผลการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๘๕๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และค่าใช้โครงข่ายของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
ตามที่คณะท างานตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการใน
ระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ เสนอ 

๒. เห็นชอบให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) น าส่งเงิน
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ ๘๕๐ MHz และ 
๑๘๐๐ MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่ เข้าสู่
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต
สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการดังกล่าว (วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) จ านวนเงิน ๘๖๖,๕๐๔,๐๓๗.๖๗ บาท  
โดยที่ กสทช. ได้เคยมีค าสั่งตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
น าส่งเงินรายได้ขั้นต่ า เป็นจ านวนเงิน ๖๐๓,๘๐๖,๘๗๕.๐๐ บาท ไปแล้ว และ 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้มาช าระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น จึงมีค าสั่งให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) น าส่งเงินรายได้เพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 
๒๖๒,๖๙๗,๑๖๒.๖๗ บาท พร้อมดอกผล มายังส านักงาน กสทช. เพ่ือที่ส านักงาน 
กสทช. จะได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป  

๓. เห็นชอบค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่เกิดจาก
การใช้โครงข่ายในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนความถี่ ๘๕๐ MHz และ 
๑๘๐๐ MHz ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ ใช้บริการ นับตั้งแต่วันที่ เข้าสู่
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน 
หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการดังกล่าว (วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) เป็นจ านวนเงิน ๕๘๑,๙๓๓,๘๒๘.๓๕ บาท 



๓๓ 
 

 ทั้งนี้ หากมีข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่าผู้ให้บริการยังคงมีเงินรายได้ที่ต้องน าส่งตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณี
สิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ เพ่ิมเติมอีก กสทช. จะพิจารณาเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมต่อไป 

๔. เห็นชอบแนวทางการค านวณดอกผลของการให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่บน
คลื่นความถี่ ๘๕๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ (วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๑  –  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า ๑) ยืนยัน
ความเห็นตามที่เคยลงมติมาตั้งแต่ต้นว่าไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศ กสทช. 
เรื่องมาตรการคุ้มครองฯ ทั้งฉบับแรกและฉบับที่ ๒ อย่างไรก็ตาม ในเมื่อประกาศ
ทั้งสองฉบับดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการด าเนินการตาม
ประกาศในกรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน ดังนั้นจึงเห็นว่า ในการ
พิจารณาตรวจสอบจึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กสทช. ดังกล่าว 
๒) ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้โครงข่ายในกรณีนี้ที่มีจ านวนสูงกว่ากรณี
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ แม้คณะท างานฯ จะได้ตรวจสอบตามข้อสังเกตที่เคยตั้ งไป
แล้ว โดยยังคงยืนยันผลตามเดิม แต่ในการตรวจสอบก็มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล
ประกอบในหลายมิติ อาทิ ฐานข้อมูลระบบใบอนุญาตที่ไม่สามารถระบุได้ว่า 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด มีการใช้สถานีฐานร่วมกันจ านวนเท่าใด รวมทั้งไม่มีข้อมูลปริมาณการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถแยกสัดส่วนการใช้งานของทั้งสองบริษัทบน
โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้ จึงเท่ากับยังไม่ได้มี
การตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะท างานยืนยันในผล
การตรวจสอบเท่าที่ท าได้ ก็เห็นชอบด้วยที่จะเรียกเงินในจ านวนตามที่เสนอไปก่อน 
เพ่ือให้เกิดมูลหนี้ตามกฎหมายและสามารถเรียกดอกเบี้ยกรณีเกิดการผิดนัดได้ 
อีกทั้ง กสทช. ยังสงวนสิทธิที่จะเรียกเงินเพ่ิมอยู่แล้ว ในกรณีหากตรวจพบรายได้
เพ่ิมเติม 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๗ เรื่อง ผลการตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถ่ี ๘๕๐ MHz และ ๑๘๐๐ MHz ของบริษัท โทเทิ่ล  
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และค่าใช้โครงข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ  

 
 
 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ :   การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท ซีคอน จ ากัด 
: จท.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัตจิัดสรร
เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๑ ให้แก่บริษัท ซีคอน จ ากัด
ทั้งนี้ ให้บริษัท ซีคอน จ ากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๒.๘ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท 
ซีคอน จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ :  การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒  
   ของส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข : จท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติยกเลิก
การใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๓๒ ของส านักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข  ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙  เรื่อง  การยกเลิกการใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข 
๑๑๓๒ ของส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๐ : นางสาวคุณญา แสงแก้ววัฒนา ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด กรณีประสบปัญหา

ถูกเรียกเก็บค่าบริการข้อความสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร : รท.  
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม กรณนีางสาวคุณญา แสงแก้ววัฒนา  ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
กรณปีระสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการข้อความสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การที่บร ิษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ได้คืนเงินค่าบริการเสริมข้อความสั้นให้กับ         

ผู้ร้องเรียนถือว่าเป็นการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ร้องเรียน และบริษัทฯ ได้
แก้ไขปัญหาตามประกาศ กสทช. เร ื่องกระบวนการรับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว 

 



๓๕ 
 

๒. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า จากการตรวจสอบทาง
เทคนิคพบว่าการสมัครใช้บริการเสริมข้อมูลข่าวสารผ่านข้อความสั้น (SMS) 
บริการ Lekk DD ตามข้อร้อง เรียน เกิดจากมีการใช้  IP Address ของ               
ผู้ร้องเรียนท ารายการสมัครใช้บริการ Lekk DD ดังกล่าว ท าให้มีรายการการ
สมัครใช้บริการเกิดขึ้นจริงและบริษัทฯ ได้แสดงมาตรการยืนยันการสมัครใช้
บริการโดยผ่านบริการ Advice of Charge (AOC) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นระบบ
ยืนยันการสมัครบริการและยินยอมให้คิดเงินค่าบริการก่อนที่จะมีการใช้บริการ 
SMS เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และตัดสินใจก่อนท าการสมัครแล้ว 

๓. จากการที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด แสดงการสวม IP Address โดยการเข้าใช้
งานของระบบ VPN ซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเดียวกับ Malware ผ่านระบบ dtac 
AOC ได้เหมือนว่าผู้ร้องเรียนเป็นคนท ารายการสมัครด้วยตนเอง และเนื่องจาก                    
ผู้ร้องเรียนมิได้ใช้อินเทอร์เน็ตของบริษ ัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด จึงเชื่อได้ว่ากรณี
ดังกล่าวมีการสวม IP Address จริง จึงขอให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
ด าเนินการปรับปรุงเรื่องระบบสวม IP Address การสมัครใช้บริการข้อความสั้น 
(SMS) ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ต้องด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งว่า
มีการสมัครใช้บริการจริงตามมาตรการที่บริษัทฯ ได้จัดท าเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง นางสาวคุณญา แสงแก้ววัฒนา ร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 
จ ากัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการข้อความสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๑ : นายณฤพงศ์ ยืนยงวิวัฒน์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหา 
 ถูกยกเลิกบริการโดยไม่ทราบสาเหตุ : รท.  
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

โทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให้ยกค าร้อง
กรณีนายณฤพงศ์ ยืนยงวิวัฒน์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด กรณีประสบปัญหา
ถูกยกเลิกบริการโดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ได้แสดงหลักฐานการ
ครอบครองซิมการ์ดที่สามารถพิสูจน์การครอบครองซิมการ์ดตามข้อร้องเรียนโดย
สุจริตให้เพียงพอ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เรื่อง นายณฤพงศ์ ยืนยงวิวัฒน์ ร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด 
กรณีประสบปัญหาถูกยกเลิกบริการโดยไม่ทราบสาเหตุ  

 
 
 
 



๓๖ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๒ : การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ส าหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป : คท.๑  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต

ให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ส าหรับการใช้งานเป็นการ
ทั่วไป  

๒. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ส าหรับการใช้งาน
เป็นการทั่วไป (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. และจัดให้
มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๒.๑๒  การปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ส าหรับการใช้งานเป็น
การทั่วไป                      

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ : มท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๒ ปี 
นับแต่วันที่มีค าสั่ง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ (๒) ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๙ ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วแต่กรณี โดยมีองคป์ระกอบดังนี้ 

 ๑.๑ นายพิษณุ  วิเชียรสรรค์    ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๒ พลเอก สืบพงศ์ เปาวรัตน์    อนุกรรมการ 
 ๑.๓ นายสมยศ  เลี้ยงบ ารุง    อนุกรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว    อนุกรรมการ 
 ๑.๕ นายโสภณ  หนูรัตน์    อนุกรรมการ 



๓๗ 
 

 ๑.๖ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม  เลขานุการ 
       หรือผู้แทน 
 ๑.๗ พนักงานที่ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม ผู้ช่วยเลขานุการ  

                                         มอบหมาย 
 ๑.๘ พนักงานที่ผู้อ านวยการส านักกฎหมายโทรคมนาคม ผู้ช่วยเลขานุการ  
          มอบหมาย 
ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  
๒. เห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่ง กสทช. ที่ ๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๓  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๔ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญาการให้บริการขายส่ง

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  กับ
บริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด : ปท.๑   

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างบริษัท 

กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
เพ่ือให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ไปใช้สิทธิฟ้องร้องทางแพ่ง
ต่อศาลต่อไป โดยให้การยกเลิกสัญญาดังกล่าวมีผลนับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ   

๒. เห็นชอบแผนด าเนินการยุติให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  (มหาชน) เ พ่ือรองรับผู้ ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ทั้งนี้ ให้ด าเนินการ
ตามแผนภายหลังจากวันที่ กสทช. มีมติให้ยกเลิกสัญญาการขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท 
๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  โดยให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
ปรับปรุงระยะเวลาด าเนินการตามแผนให้เป็นปัจจุบัน และภายหลังจากที่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ        
ให้รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบต่อไป  



๓๘ 
 

๓. ให้บริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินคงค้างใน
ระบบให้ผู้ใช้บริการของตน ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้บริษัท ๑๖๘ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการคืนเงินคงเหลือ
ดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการมาใช้สิทธิในการขอคืนเงินคงเหลือในระบบเติมเงินด้วย  

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อฝากให้ส านักงาน กสทช. ติดตามเรื่องการคืนเงิน
คงเหลือในระบบให้กับผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐาน
ของสัญญาฯ ต่อไปด้วย พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติ หากเกิดปัญหา 
ทางผู้ใช้บริการจะเรียกร้องต่อ บมจ. กสทฯ เป็นหลัก ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการใน
ปัจจุบัน ดังนั้น บมจ. กสทฯ อาจมีทางเลือกที่จะรับผิดชอบในส่วนนี้ก็ได้ โดยขอ
ฐานข้อมูลจาก บจ. ๑๖๘ฯ มาจัดการ และรวมเงินคงเหลือในระบบเข้าในมูลหนี้ที่
จะเรียกจาก บจ. ๑๖๘ฯ ด้วย อาจเป็นวิธีบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพกว่าและ
ตรวจสอบง่ายกว่า 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๔ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ขอยกเลิกสัญญา
การให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) กับบริษัท ๑๖๘ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๕ : บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบที่สาม : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ ให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แก่บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด 
(มหาชน) เพ่ือให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ระบบสาย ในพ้ืนที่ท่าอากาศยานไทย 
จ านวน ๖ แห่ง โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยก าหนด
เงื่อนไขในการอนุญาต ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๒.๑๕  เรื่อง บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๖ :  บริษัท ซุปเปอร์ ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi 
ภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม เลขที่ NTC/MM/INT/III/
๐๐๑/๒๕๕๒  : ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัตใิห้บริษัท ซุปเปอร์ ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จ ากัด  เพ่ิมบริการอินเทอร์เน็ตแบบ WiFi  

ย่านความถี่ ๒.๔ GHz/ ๕GHz ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่สาม เลขที่ NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๒ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม (Network Provider) และบริการโทรคมนาคม (Service 
Provider) โดยเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายทางสาย (Wireline Network) ผ่านสายสัญญาณ 
ใยแก้วน าแสงและโครงข่ายสายทองแดง  

  ๒. อนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบที่สาม เลขที่ NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๒ ในส่วนบริการที่เพ่ิมเติมของ
บริษัทฯ ภาคผนวก ก  ภาคผนวก ข  ภาคผนวก ค และภาคผนวก จ โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาตเท่าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตจะหมดอายุวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๗๒) โดยให้ระบุวันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าว
เป็นวันที่แก้ไขเงื่อนไขในการอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๖  เรื่อง บริษัท ซุปเปอร์ ไฮสปีด อินเทอร์เน็ต จ ากัด ขอเพ่ิมบริการ
อินเทอร์เน็ตแบบ WiFi  ภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สาม   
เลขที่ NTC/MM/INT/III/๐๐๑/๒๕๕๒   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๗ : บริษัท ซีน ๑๖๘ จ ากัด ขอเพิ่มบริการและขยายพื้นที่การให้บริการ ภายใต้ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  เลขที่ ๓ก/๖๒/๐๐๔  : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้บริษัท ซีน ๑๖๘ จ ากัด  เพ่ิมการให้บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วน าแสง 

(Fiber Optic Network) พร้อมบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ระบบสาย 
รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) บริการ 
Internet of Things (IoT) ช่วงคลื่นความถี่ ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ก าลัง
ส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (E.I.R.P) ไม่เกิน ๔ วัตต์  โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาตเท่าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๗๗) และมี
ขอบเขตการอนุญาตตามประกาศ กสทช. 



๔๐ 
 

  ๒. อนุมัติให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  
เลขที่ ๓ก/๖๒/๐๐๔ ในส่วนบริการที่เพ่ิมเติมของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาตเท่าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๗๗) 

  ๓. อนุมัติให้ขยายพื้นที่การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ท่อร้อยสาย จากเดิม
ให้บริการในพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ิมเติมเป็นการให้บริการทั่วประเทศ 
โดยมีระยะเวลาการอนุญาตเท่าใบอนุญาตเดิม (ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๗๗) 

   ทั้งนี้ ให้ระบุวันที่ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าวเป็น
วันที่แก้ไขเงื่อนไขในการอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑)  โดยมีเงื่อนไขในการอนุญาต
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑๗  เรื่อง บริษัท ซีน ๑๖๘ จ ากัด ขอเพ่ิมบริการและขยายพ้ืนที่การ
ให้บริการ ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๒/๐๐๔    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ : การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัท  

แพลท เนรา จ ากัด : ปท.๑ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้ยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๑/๐๐๔ ของ
บริษัท แพลท เนรา จ ากัด โดยให้มีผลนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  และให้ส านักงาน 
กสทช. บันทึกการกระท าความผิดเงื่อนไขการอนุญาตของบริษัทฯ ในกรณีที่
บริษัทฯ ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการให้บริการตามข้อ ๕ ของเงื่อนไขใน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตาม
และตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตต่อไป  

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๘  เรื่อง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
ของบริษัท แพลท เนรา จ ากัด 

 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๙ : การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม และใบอนุญาต
การใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เนต็
แบบท่ีสอง ของบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ จ ากัด : ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและ

บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง เลขที่ NTC/INT/II/๐๐๑/๒๕๔๙ ของ
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ จ ากัด โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒  

  ๒. อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/
๕๒/๐๐๒ ของบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ จ ากัด โดยให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๕ ของเงื่อนไขใน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม   

 
หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๙  เรื่อง การยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสาย
อินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ของบริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนลเกตเวย์ จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐: ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราคา่ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็น

อัตราอ้างอิง : ชท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
        ๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ทั้งนี้ ให้
ส านักงาน กสทช. น าไปลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป ตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

         ๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง ทั้งนี้ ให้น าประกาศเสนอประธาน กสทช.           
เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  
ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิงของปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 
อีกครั้ง เพ่ือให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้ทันต่อระยะเวลาที่
จะใช้บังคับ    



๔๒ 
 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมติว่า ๑) เห็นสอดคล้อง
กับตัวแทนผู้ประกอบการทุกราย (ยกเว้น บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ) ที่ให้
ความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ควรก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้อัตรา
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ที่เป็นอัตราอ้างอิงเป็นเวลา ๓ ปี และเห็น
ด้วยกับความเห็นของ บจก. เดอะ ไวท์สเปซ ในส่วนวิธีการค านวณ ที่มีความเห็น
ว่า ควรก าหนดวิธีค านวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ที่เป็นอัตรา
อ้างอิง ด้วยวิธี Pure LRIC เนื่องจาก วิธี Pure LRIC ไม่น าต้นทุนร่วมที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant Common Cost) มาร่วมค านวณ ท าให้สามารถสะท้อนต้นทุนการ
ให้บริการที่แท้จริง แต่เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ค านวณใหม่ได้ทันในครั้งนี้ จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน และด าเนินการศึกษาและปรับปรุงประกาศ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ทันตามก าหนดเวลาด้วย ๒) ในประเด็นเรื่องความ
เหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ เห็นสอดคล้องกับตัวแทน 
บจก. ดีแทค ไตรเน็ต บจก. ทรู มูฟ เอชฯ บจก.แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ ที่ว่า ควร
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ แบบสะท้อนต้นทุน (Cost 
Orientation) กล่าวคือ ก าหนดค่าตอบแทนตามต้นทุนที่ค านวณได้ โดยไม่ต้อง
ปรับค่า (Adjusted) ให้อัตราค่าตอบแทนระหว่างบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการโทรศัพท์ประจ าที่มีความแตกต่างกันเท่ากับ ๐.๐๙ บาทต่อนาที ทุกปี และ
เห็นควรให้ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ แบบสะท้อนต้นทุน
ตามที่ค านวณได้ ไม่ต้องก าหนดเป็น Glide Path อีก ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๓) ตามที่ตัวแทน บจก. ดีแทค ไตรเน็ต และ บมจ. ทีโอที ที่มีข้อสังเกตว่า อัตรา
ค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ของบริการ SMS ปัจจุบันที่ผู้รับใบอนุญาตท าสัญญา
กันอยู่ที่อัตราเท่ากับ ๐.๑๕ บาทต่อ ๑ ข้อความมาตรฐาน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่า
อัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ส าหรับบริการประเภทเสียงที่จะประกาศใช้  จึงอาจมี
ลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล และอาจไม่สะท้อนต้นทุนการให้บริการ อีกทั้งตาม          
ข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ 
ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน โดยใช้หลักการค านวณแบบ LRIC โดยมีมาตรฐานการ
ค านวณเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการค านวณอัตราค่าตอบแทน
การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในการนี้ จึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบด้วยว่า อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ประเภทบริการ SMS 
เป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนตามมาตรฐานการค านวณที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  
๔) การก าหนดอัตราอ้างอิงจะต้องด าเนินการล่วงหน้าและประกาศให้ทันกับ
ระยะเวลา มิเช่นนั้นก็จะต้องขยายระยะเวลาของประกาศเดิม ซึ่งคือการคงอัตราเดิม
ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่อัตรามีการลดลงทุกปี 

 



๔๓ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม  กสทช.  
วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง       

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๑ : สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่าง

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

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด ทั้งนี้ โดยให้ตัดถ้อยค าและแก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องตามมติที่ประชุม กทค. 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ และประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 
๑.  ในอารัมภบท หน้าแรกของสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศให้ตัดค าว่า “โดยหากในสัญญามีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ขัด
หรือแย้งกับข้อตกลงในการช าระค่าขอใช้โครงข่ายฯ คู่สัญญาตกลงให้ใช้บังคับ
ตามข้อความในข้อตกลงในการช าระค่าขอใช้โครงข่ายฯ”  ออกจากสัญญา  

๒. ให้แก้ไขค าว่า “ข้อตกลง” เป็นค าว่า “สัญญา” ในข้อ ๑.๒  ข้อ ๕  ข้อ ๖  ข้อ ๗  
ข้อ ๘ ข้อ ๙  ข้อ ๑๐ และวรรคท้าย ของสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  

ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช.  จัดส่งส าเนาสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กรรมการ กสทช. ทุกท่านเพ่ือทราบต่อไป  

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า กรณีนี้ ผู้รับใบอนุญาตได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า การท าสัญญาฉบับนี้เป็นเพียงการท าสัญญาเพ่ือจัดส่งส าเนาให้ กสทช. 
เท่านั้น และอาจมี “ข้อตกลงการใช้บริการข้ามโครงข่ายฯ” อีกฉบับหนึ่งที่ใช้
บังคับระหว่างกัน จึงเห็นควรที่ส านักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบประเด็น
ดังกล่าวอย่างละเอียด และให้ผู้รับใบอนุญาตจัดส่งส าเนาข้อตกลงดังกล่าว มาให้
คณะกรรมการพิจารณาด้วย เพราะข้อตกลงฯ นั้นย่อมมีลักษณะเป็นสัญญาการใช้
บริการข้ามโครงข่ายฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับและต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข้อ ๒๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่นเดียวกัน 

 
 
 



๔๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๒๑ เรื่อง สัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ 
ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๒ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่และใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคม ส าหรับใช้ในโครงการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated 
People Mover : APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : คท.๑ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

  ๑. อนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) คลื่น
ความถี่ ๙๙๘๔ kHz ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒๘๐ kHz  และให้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม ส าหรับใช้ในระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People 
Mover : APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเคียงเครื่องบินรองหลังที่ ๑ 

  ๒. อนุมัติให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและ
อุปกรณ์ ประเภท Transponder Interrogator Antenna และ Transponder 
โดยใช้คลื่นความถี่ ๙๙๘๔ kHz ความกว้างแถบคลื่นความถี่ไม่เกิน ๒๘๐ kHz 
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

   ๒.๑ ให้ใช้คลื่นความถี่ ตามข้อ ๑. จนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ 
การขอขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่จะต้องแจ้งขออนุญาตก่อนถึง
วันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

   ๒.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมที่น ามาใช้งานต้องเป็นตราอักษร รุ่น/แบบ ที่ผ่านการ
ตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคจากส านักงาน กสทช.  

   ๒.๓ หากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  มีความประสงค์จะใช้งาน
เครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่ตั้งแห่งใด 
เพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม และขอรับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง  

   ๒.๔ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ติดต่อส านักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม ส านักงาน กสทช. เพ่ือด าเนินการยื่นค าขอรับการ
ตรวจยืนยันคุณสมบัติหรือลักษณะทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม 
และติดต่อส านักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑ ส านักงาน กสทช. เพ่ือ
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ 
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แล้วแต่กรณี) 



๔๕ 
 

   ๒.๕ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ กสทช. ก าหนด และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

   ๒.๖. ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข
การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
ให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

   ๒.๗ ให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าตอบแทนการใช้
คลื่นความถี่ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง                
ก าหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ                  
เป็นเงินจ านวน ๒๘,๐๐๐ บาท และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ในอัตราร้อยละ ๗ 
เป็นเงินจ านวน ๑,๙๖๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๖๐ บาท ภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๒๒   เรื่อง  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตใช้คลื่น
ความถี่และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับใช้ในโครงการระบบขนส่งผู้โดยสาร
อัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๓ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่

อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม
และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ : คบ.  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณา/แนวทางการ

ด าเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป  

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้น าประกาศฯ เสนอประธาน 
กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป 

 



๔๖ 
 

๓.  เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ได้เพ่ิมเติมประเด็นรับฟังความคิดเห็นที่มีขึ้นภายหลังจากสิ้นสุด
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเดิม  

๔. เห็นชอบแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและเอกสารประกอบการ  
รับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานี
วิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๒.๒๓   เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีและ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 
เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตวิิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒๔ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน ๙  ฉบับ : คบ.  
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณา/แนวทาง

ด าเนินการต่อไปของ กสทช. ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของส านักงาน กสทช. ต่อไป  

๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน ๙  ฉบับ 
ได้แก่  ๑) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่  
๕  กิกะเฮิรตซ์  ๒) ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่ ๖.๗ กิกะเฮิรตซ์  ๓)  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ 
กิจการประจ าที่ ย่านความถี่  ๗.๒ กิกะเฮิรตซ์  ๔)  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง   
แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ ๗.๕ กิกะเฮิรตซ ์ ๕) ร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ ย่านความถี่ ๘ กิกะเฮิรตซ์ ๖) ร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุ กิจการประจ าที่  ย่านความถี่  ๑๑ กิกะเฮิรตซ์                  
๗)  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่  ย่านความถี่              
๑๕ กิกะเฮิรตซ์  ๘)  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ 
ย่านความถี่ ๑๘ กิกะเฮิรตซ์  และ ๙)  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ 
กิจการประจ าที่  ย่านความถี่  ๒๓ กิกะเฮิรตซ์ ทั้งนี้  ให้ส านักงาน กสทช.                 
น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนน าไปลงประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป         



๔๗ 
 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที ่๕.๒.๒๔  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจ าที่ จ านวน ๙  ฉบับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช.  
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ :  การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับให้พนักงานซึ่งจะมีอายุ

ครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถปฏิบัติงานต่อ : นย.  
  

มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปแก้ไขระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับให้พนักงานซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถปฏิบัติงานต่อ 
และน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง ในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดรายละเอียดขั้นตอน กรอบต าแหน่งที่มีความจ าเป็นและกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการ โดยจะต้องน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
ล่วงหน้า ๓ เดือนก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

 ๒. ส าหรับกรณีการขอต่ออายุผู้เกษียณในปี ๒๕๖๒ ให้ส านักงาน กสทช. ระบุไว้
ในบทเฉพาะกาลของร่างระเบียบฯ 

 ๓. ให้แก้ไขค าว่า “พนักงานที่มีอายุครบ ๖๐ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด” เพ่ือให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 ๔. การต่ออายุผู้เกษียณอายุให้ก าหนดครั้งละ ๑ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๕ ปี โดยให้
เลขาธิการ กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับให้
พนักงานซึ่งจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถปฏิบัติงานต่อ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ : ยย. 
  
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างเค้าโครงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒             

ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็น
ของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมเนื้อหาในรายงานผลการปฏิบัติงาน 
กสทช.ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่            
๑) เพ่ิมเติมประเด็นการปรับโครงสร้างส านักงาน กสทช. ไว้ในข้อ ๑.๖ หรือข้อ ๓.๑  
โดยแสดงรายละเอียดให้เห็นว่า การปรับโครงสร้างสำนักงาน กสทช. ใหมจ่ะท าให้
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างไร  และ ๒) ในส่วนที่ ๓ เรื่อง  
ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ขอให้เพ่ิมเติมหัวข้อเพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่า ผลการ
ปฏิบัติงานของ กสทช. ส่วนใดทีม่ีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 



๔๘ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท ารายงานการปฏ ิบัติงาน กสทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. ก ากับดูแลการจัดท า
รายงานฯ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กฎหมายก าหนด    

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.  :  เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๑ :  การพิจารณาต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ผส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑๕ หน่วยงาน  
เป็นเวลา ๒ ปี 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาต่อระยะเวลาบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานจัดอบรม
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ :  การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ ตามวัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒(๑) : โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการ
โทรทัศน์ระหว่างประเทศ : ทบ.  

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเรื่องการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงิน

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๑) เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ พิจารณาเพ่ิมเติมในประเด็นการ
สนับสนุนงบประมาณในส่วนของการออกอากาศในประเทศเกาเหลี และประเด็น
วงเงินสนับสนุนที่ไม่ควรเกินกว่าค าขอแล้วจึงน าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
อีกครั้ง 

 
 



๔๙ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗         
ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๑) : โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหา
รายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม่มี - 
 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  
 
                                                   
 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


