
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังที่ ๒๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห,องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

___________________________ 
 
ผู,เข,าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๖.    นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๗.  นายฐากร  ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส9วน  
   รักษาการในตําแหน9งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส9วน  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม     
๔. นายขจรศักดิ์  ทานานนท! ผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางนภาพร  เก9งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 



๒ 
 

๙. นางสาวนลินทิพย!  เลิศไพบูลย! นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ9มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ชี้แจง 
 

๑. นายก9อกิจ  ด9านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายสุทธิศักด์ิ  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๓. นายเสน9ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการในตําแหน9ง 
  ผู�อํานวยการสํานักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๔. นายสมบัติ  ลีลาพาตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๕. นางรมิดา  จรินทิพย!พิทักษ! ผู�อํานวยการสํานักส9งเสริมการแข9งขันและกํากับดูแลกันเอง 
๖. นายจาตุรนต!  โชคสวัสดิ์  ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๗. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘.. นางสาวอัจฉรา  ปEณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๙.   นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๐. นางธีตานันตร!  สีวะรา  ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
๑๑. นายประถมพงศ!  ศรีนวล ผู�อํานวยการส9วน สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากร 
  โทรคมนาคม 
๑๒. นายตรี  บุญเจือ ผู�อํานวยการส9วน สํานักรับเร่ืองร�องเรียนและคุ�มครองผู�บริโภค 
  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ  อุ9นจิตต! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส9วน 

 สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๑๔. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก  นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส9วน 
  สํานักส9งเสริมการแข9งขันและกํากับดูแลกันเอง 
๑๕. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล  วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคล่ืนความถ่ี 
๑๖. นายสุกฤษฎ์ิ  ใจหาญ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๗. นางสาวนรีกานต!  บางอ�อ   วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๘. นางสาวชุติมา  ทูลสงวนศรี  นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๑๙. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๒๐. นางสาวชาลินี  วันโพธิ์สพ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง           
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๒๑. นายธนัญชัย  โรจน!รุ9งเรือง ท่ีปรึกษา สปร. 



๓ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล9าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑   : เร่ืองท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช. 
ได�ร9วมให�การต�อนรับ Mr. TERADA Minoru, State Minister for Internal Affairs and Communications 
แห9งประเทศญี่ปุbนและคณะ ณ ห�องรับรอง สํานักงาน กสทช. ซ่ึงมาพบเพ่ือเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยน
ข�อคิดเห็นต9างๆ เก่ียวกับการให�บริการ 5G ซ่ึงญี่ปุbนจะเปHดให�บริการในปh ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยเปiนบริการ 5G 
แบบ tailor made รวมถึงการใช� ICT ทางการแพทย!ในญี่ปุbนที่ได�มีความร9วมมือกับจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ทางกระทรวง MIC ของญี่ปุbนจะเสนอชื่อ Mr. Masanori Condo ซึ่งปEจจุบันดํารงตําแหน9ง
รองเลขาธิการ APT ลงสมัครรับเลือกต้ังในตําแหน9งเลขาธิการ APT ในปhหน�า โดยจะขอรับการสนับสนุน
จากสํานักงาน กสทช. ด�วย ซ่ึงในข�อเท็จจริง สํานักงาน กสทช. เพียงให�ได�แค9ความเห็นเน่ืองจากผู�มีอํานาจ   
ในการลงนามได�แก9กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
 ๒. เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปiนประธานกล9าวเปHด
งานสัมมนาทางวิชาการ กสทช. ประจําปh ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. ภายใต�แนวคิด 
Knowledge is magic โดยมี กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ! มานะกิจ รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน
กิจการภูมิภาค (พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ! หร9ายเจริญ) และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
(นายก9อกิจ ด9านชัยวิจิตร) ร9วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองต9างๆ อาทิ หัวข�อที่เก่ียวข�องกับการ
ประยุกต!ใช�เทคโนโลยี 5G เพ่ือประโยชน!ทางการแพทย! ดาวเทียมไทยจะไปทางไหน การกํากับดูแลยุคดิจิทัล :
จากลงทะเบียนซิมสู9มือถือแทนบัตรประชาชน ซ่ึงการจัดงานดังกล9าวมีวัตถุประสงค!เพ่ือเปiนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนองค!ความรู�และงานวิจัยในด�านท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตลอดจนการสร�างเครือข9ายความร9วมมือทางวิชาการระหว9าง
สํานักงาน กสทช. นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลท่ีเก่ียวข�อง และบุคคลที่สนใจ ซ่ึงมีผู�เข�าร9วมงานประมาณ ๒๕๐ คน 
 ๓. เม่ือวันเสาร!ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปiนประธานในพิธีเปHดงาน 
วันนักวิทยุสมัครเล9นไทย ประจําปh ๒๕๖๒ ณ สํานักงาน กสทช. โดยมีผู�เข�าร9วมงานดังกล9าวทั้งช9วงเช�า   
และช9วงเย็นประมาณ ๕๐๐ คน 
 ๔. เม่ือวันจันทร!ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปiนประธานในพิธีเปHด
กิจกรรม NBTC KM DAY ประจําปh ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช. ซ่ึงมีผู�เข�าร9วมพิธีเปHดงาน 
ประมาณ ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค!เพื่อรวบรวมและแบ9งปEนความรู�ขององค!กรในด�านต9างๆ ไปให�ท่ัวท้ังองค!กร
ให�เกิดการต9อยอดของความรู�และนําความรู�ไปใช�ให�เกิดประโยชน!เปiนไปในทิศทางเดียวกัน โดยเลขาธิการ 
กสทช. ได�บรรยายให�ความรู�เก่ียวกับแนวคิดในการทํางานในสํานักงาน กสทช. รวมท้ังมีกิจกรรมต9างๆ อาทิ 
การประกวดการนําเสนอองค!ความรู�ของสํานักต9างๆ และการแสดงของศิลปHน BNK 48 เปiนต�น 
 ๕. เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ไปร9วมพิธีเปHดงานเสวนา 
“5G The New  Beginning พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย” ณ ห�องแกรนด!บอลรูม โรงแรมแกรนด! ไฮแอท 
เอราวัณ ซ่ึงจัดข้ึนโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ6ป จํากัด (มหาชน) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประวิตร วงษ!สุวรรณ) เปiนประธานและกล9าวเปHดงานฯ ซ่ึงภายในงานประกอบด�วย การแสดงวิสัยทัศน!ของ



๔ 
 

ผู�บริหารจากบริษัทผู�ให�บริการโทรคมนาคมชั้นนําในประเทศไทย โดยส9วนใหญ9จะให�ความเห็นเก่ียวกับการ
ประมูลท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ! ๒๕๖๓ และการปาฐกถาพิเศษจากรัฐมนตรีว9าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการบรรยายพิเศษหัวข�อ “Roadmap 5G พลิกโฉมเศรษฐกิจ” 
โดยเลขาธิการ กสทช. ซ่ึงมีผู�เข�าร9วมงานเสวนาประมาณ ๓๐๐ คน 
 ๖. เม่ือวันศุกร!ท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปiนประธานในพิธีเปHด
การแข9งขันกีฬาภายใน ประจําปh ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามฟุตบอลด�านหลังอาคารอํานวยการ โดยมีวัตถุประสงค!
เพ่ือเชื่อมความสามัคคีและสร�างความสัมพันธ!อันดีระหว9างผู�บริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ทั้งในส9วนกลางและส9วนภูมิภาค โดยมี กสทช. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน! กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ! มานะกิจ 
และ กสทช. นายแพทย!ประวิทย! ล่ีสถาพรวงศา เข�าร9วมงานด�วย 
 ๗. ในห�วงระยะเวลาที่ผ9านมาได�มีการเชิญจากคณะกรรมาธิการต9างๆ ของ
สภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา ให�สํานักงาน กสทช. ไปชี้แจงในเร่ืองต9างๆ โดยเฉลี่ยสัปดาห!ละ ๒-๓ คร้ัง 
โดยเม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ9านมา ประธาน กสทช. ได�ไปชี้แจงเร่ืองการใช�จ9ายเงินของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ ซ่ึงประเด็นท่ีสอบถามได�แก9เร่ืองการใช�มาตรา ๔๔ เปiนหลัก และอาจจะมีการเชิญให�ไปชี้แจงอยู9เร่ือยๆ 
ดังนั้น ขอฝากกรรมการ กสทช. ท่ีเก่ียวข�อง อาทิ สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! หากมีการเชิญ
ให�ไปชี้แจงก็ขอให�ไปชี้แจงเพ่ือให�เกียรติแก9คณะกรรมาธิการ และขอให�แถลงด�วยความระมัดระวัง   
  
มติท่ีประชุม             รับทราบเร่ืองตามที่ประธาน กสทช. แจ�งให�ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
โดยให�แก�ไขเพ่ิมเติมข�อความในมติที่ประชุม ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   

  ๑. มติท่ีประชุมวาระที่ ๕.๓.๘ “ข�อ ๒. ให�สํานักงาน กสทช. แก�ไขระเบียบ กสทช.      
ว9าด�วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส9วนที่เก่ียวกับการบรรจุและแต9งตั้ง
บุคคลให�ดํารงตําแหน9งรองเลขาธิการ กสทช. โดยให�ดําเนินการคัดเลือกจาก
พนักงาน หรือในกรณีที่เห็นสมควรอาจดําเนินการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก
ด�วยก็ได� ทั้งนี้ มอบหมายให�ประธาน กสทช. ลงนามก9อนนําไปประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลใช�บังคับต9อไป โดยในการคัดเลือกรองเลขาธิการ 
กสทช. ครั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. เปHดให�พนักงานและบุคคลภายนอก   
สมัครเข�ารับการคัดเลือกได�” 

 ๒. มติท่ีประชุมวาระที่ ๖.๑ ให�เพ่ิมเติมรายชื่อของหน9วยงานที่เก่ียวข�องเพื่อให�มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน “๓) ผู�แทนจากหน9วยงานที่เก่ียวข�อง จํานวน ๕ คน อาทิ   
บริษัท วิทยุการบินแห9งประเทศไทย จํากัด กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กระทรวงกลาโหม กรมการบินพลเรือน และ
นักวิชาการจากศูนย!เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส!และคอมพิวเตอร!แห9งชาติ (NECTEC)”   

 



๕ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ แจ�งท่ีประชุมว9าไม9ขอร9วมพิจารณาวาระที่ ๒ เร่ืองรับรอง
รายงานรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เน่ืองจากไม9ได�เข�าร9วมประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระที่ ๔   : เร่ืองเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : ทท. คท.๑ คท.๒ ดท.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต9งตั้งเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อเร่ืองรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 

วิทยุคมนาคม ซ่ึงมีการดําเนินคดีในส9วนของเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ไม9ได�รับ
อนุญาตในการท9าอากาศยาน และบริษัท วิทยุการบินแห9งประเทศไทย จํากัด    
จึงขอฝากสํานักงาน กสทช. ประสานกับหน9วยงาน เพ่ือขอให�มีความระมัดระวัง
เร่ืองการใช�งานให�ถูกต�องตามกฎหมาย เพื่อจะได�ไม9เกิดคดีในลักษณะเช9นน้ีอีก    

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒  : รายงานผลการทดสอบการใช,งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติ   

ให,เปลี่ยนแปลงการใช,งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ ต้ังสายอากาศ 
(ข,อมูล ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) : ปส.   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ 
จํานวน ๓ สถานี ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข,อมูล ณ วันท่ี ๒๑ 
 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ : ปส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว9างวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ของผู�ยื่น
ขอต9ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม9ปรากฏประวัติว9ามี
การออกอากาศขัดต9อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๔๕ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน   ๓๘ สถานี   
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน     ๓ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน     ๓ สถานี  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อเร่ืองการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามที่ได�เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว9า 
จําเปiนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายเร่ืองการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปiนเพียงมาตรการชั่วคราวท่ีถูกใช�มาเปiน
ระยะเวลานาน โดยที่มีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย9างไร�
จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�
กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปiนการเฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล 
ดังน้ันเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท9ากับเปiนการต9ออายุการใช�
คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปEญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทาง 
การกํากับดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน เพื่อให�ตอบสนองต9อเป�าหมายตาม
เจตนารมณ!ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการ
ประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น ควรมีการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ หรือจํากัดเวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู9การ
จัดสรรคลื่นความถ่ีอย9างถูกต�องเหมาะสมต9อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔  : การชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปA รอบบัญชีปA ๒๕๖๐ ของผู, รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการโครงข�าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการที่ไม�ใช,คล่ืนความถ่ี : ขส.  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตรายป� รอบบัญชีป� 2560 ของผู"รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน* เพื่อให�บริการโครงข9าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี จํานวน ๒ ราย   



๗ 
 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ได"แก� ห"างหุ"นส�วนจํากัด พีรยะคอมพิวเตอร*
แอนด*แซทเทลไลท* ใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21133-0104-55 และบริษัท สกลนคร 
ทีวี เน็ทเวิร*ค จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1-N21133-0144-56  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุCป จํากัด ตรวจสอบและยกเว,นการ

เรียกเก็บค�าปรับอุปกรณ�เสียหายหรือสูญหาย (เลขที่ ๓๙/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ตรวจสอบ

และยกเว�นการเรียกเก็บค9าปรับอุปกรณ!เสียหายหรือสูญหาย (เลขท่ี ๓๙/๒๕๖๒)
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุCป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํากล�องรับ

สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๔๑/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด คืนเงินค9า

มัดจํากล9องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒) ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุCป จํากัด แก,ไขปOญหาการรับชมรายการ

โทรทัศน�ผ�านจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions ล�าช,า (เลขท่ี ๔๘/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิช่ันส! กรุ6ป จํากัด แก�ไขปEญหา

การรับชมรายการโทรทัศน!ผ9านจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions ล9าช�า 
(เลขที่ ๔๘/๒๕๖๒) ทั้งนี ้ ตามมติ กสท. ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุCป จํากัด ตรวจสอบและยกเว,นค�าบริการ

ที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขที่ ๕๔/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเ ร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด 

ตรวจสอบและยกเว�นค9าบริการที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ 
True Visions (เลขท่ี ๕๔/๒๕๖๒) ทั้งน้ี ตามมติ กสท. คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  



๘ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๙  : รายงานผลการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ

ของสํานักงาน กสทช. ระหว9างเดือนเมษายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ทั้งนี้ ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการแต9งต้ัง การปฏิบัติหน�าที่ และ
การจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : รายงานผลการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการใช,และเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างเดือน
กรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ : ชท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับการใช�และเชื่อมต9อโครงข9ายโทรคมนาคม ระหว9างเดือน
กรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งน้ี ตามข�อ ๑๕ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วย
การแต9งตั้ง การปฏิบัติหน�าที่ และการจ9ายค9าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช,งานสื่อสารผ�าน

ดาวเทียมต�างชาติชนิดช่ัวคราวประจําเดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม ๒๕๖๒  
จํานวน ๑๖๒ รายการ : ปท.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ9านดาวเทียมต9างชาติชนิดชั่วคราวในการ

จัดการถ9ายทอดกิจกรรมสําคัญทั่วโลก ทั้งในประเทศหรือต9างประเทศ หรือมีความ
จําเปiนต�องให�บริการแบบเหมารวมกับการใช�ช9องสัญญาณดาวเทียมต9างชาติ     
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑๖๒ รายการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : คําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๖ ระหว�าง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู,ฟUองคดี กับ สํานักงาน กสทช. 
ผู,ถูกฟUองคดีท่ี ๑ กสทช. ผู,ถูกฟUองคดีที่ ๒ : มท.  

  
มติท่ีประชุม  รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําท่ี ๒๑๒๘/๒๕๕๖ 

ระหว9างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผู�ฟ�องคดี กับ สํานักงาน กสทช.  
ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๑ กสทช. ผู�ถูกฟ�องคดีที่ ๒ ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําพิพากษา
ยกฟ�อง ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓  : คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําท่ี อ.๓๘๑/๒๕๕๗ คดี
หมายเลขแดงที่ อ.๖๓๖/๒๕๖๒ ระหว�างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ผู,ฟUองคดี กับ กสทช. (กทช. เดิม) ผู,ถูกฟUองคดี : มท.  

  
มติท่ีประชุม  รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดําที่ อ.๓๘๑/๒๕๕๗    

คดีหมายเลขแดงท่ี อ.๖๓๖/๒๕๖๒ ระหว9างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ผู�ฟ�องคดี กับ กสทช. (กทช. เดิม) ผู�ถูกฟ�องคดี ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   : เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ

บริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าที่ประธาน กสทช. กสทช. พันเอก 

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. อนุญาตให�นิติบุคคล จํานวน ๑๐ สถานี ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปh นับตั้งแต9วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากแบบคําขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกต�องครบถ�วน ตามข�อ ๙ และภาคผนวก ค 
และภาคผนวก ญ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข�อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ 
กสทช. เ รื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๒. อนุญาตให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด นาคาแลนด! ๒๐๑๙ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๗๙ 
เปลี่ยนชื่อสถานีเปiน “อิสานเรดิโอ” ห�างหุ�นส9วนจํากัด กฤศมีเดีย ๒๐๑๙ 
รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๘๕ เปลี่ยนชื่อสถานีเปiน “สีค้ิว เอฟ.เอ็ม” และอนุญาต
ให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด ดับบลิว.เอ.กรุ6ป รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๓๑๓ เปลี่ยนชื่อ
สถานีเปiน “news fm” เพ่ือให�สอดคล�องกับประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  

๓. ให�นิติบุคคลทั้ง ๑๐ ราย ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือแจ�งเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�สอดคล�อง



๑๐ 
 

กับประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ต9อสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9าย 
สิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองวิทยุคมนาคม (ขส.) ภายใน ๖๐ วัน นับแต9
วันที่ได�รับหนังสืออนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจ 

ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ)       
ขอสงวนความเห็น โดยในส9วนของ กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตต9อเร่ืองการต9อ
อายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงว9า ขอยืนยันความเห็นตามท่ีได�
เคยย้ํามาหลายคร้ังแล�วว9า จําเปiนจะต�องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
เร่ืองการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเปiนเพียง
มาตรการชั่วคราวที่ถูกใช�มาเปiนระยะเวลานาน โดยที่มีการต9ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการไปเร่ือยๆ อย9างไร�จุดสิ้นสุด โดยเฉพาะสําหรับกิจการประเภท
บริการทางธุรกิจท่ีกฎหมายได�กําหนดวิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว�เปiนการ
เฉพาะว9าต�องทําด�วยวิธีการประมูล ดังนั้นเม่ือมีการต9ออายุการทดลองประกอบ
กิจการก็เท9ากับเปiนการต9ออายุการใช�คลื่นความถ่ีออกไปด�วย จึงเห็นควรจะต�องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล9าวอย9างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย 
ปEญหา-อุปสรรค และกําหนดแนวทางการกํากับดูแลให�มีความกระชับและชัดเจน 
เพ่ือให�ตอบสนองต9อเป�าหมายตามเจตนารมณ!ของกฎหมายองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ โดยเฉพาะสําหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้น 
ควรมีการกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจํากัด
เวลาให�ชัดเจน เพ่ือเดินหน�าสู9การจัดสรรคลื่นความถ่ีอย9างถูกต�องเหมาะสมต9อไป 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เร่ือง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จํานวน ๑๐ สถานี  

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ 
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี้ 

  “ผมสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตามบันทึกที่ 
สทช ๑๐๐๕/๑๓๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และบันทึกที่ สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึง กสท. ในขณะนั้นได�มีมติเห็นชอบให�เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทบริการชุมชน
เปiนประเภทกิจการทางธุรกิจได� ซ่ึงกรณีนี้ผมเห็นว9าเปiนการดําเนินนโยบาย
อย9างไม9ถูกต�อง เพราะการเห็นชอบให�เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองจะส9งผล
ให�สถานีวิทยุทดลองในสัดส9วนประเภทกิจการทางธุรกิจมีจํานวนเพ่ิมข้ึน   
หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให�สถานีวิทยุทดลองที่มีอยู9เปiนจํานวนมาก  
คงปริมาณเท9าเดิมโดยไม9มีมาตรการควบคุม อันจะก9อให�เกิดปEญหาต9อการ
กํากับดูแลในอนาคต”  

 



๑๑ 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�สําหรับกิจการที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ของบริษัท จิวเวลร่ี แชนแนล จํากัด 
ช�องรายการ จิวเวลร่ี แชนแนล (Jewelry Channel) : ปส.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ     
โดยอนุ มัติ ให�ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!                 
เพื่อให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คลื่นความถี่ ของบริษัท จิวเวลรี่ 
แชนแนล จํากัด ช9องรายการ จิวเวลร่ี แชนแนล (Jewelry Channel)  ใบอนุญาตเลขท่ี 
B1-S21040-0355-56 ตั้งแต9วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปiนต�นไป ทั้งนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ�งให�บริษัทฯ ดําเนินการเก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และนําเงินส9งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!
สาธารณะ พร�อมทั้งแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต9วันที่ได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เร่ือง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพื่อให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ีของบริษัท      
จิวเวลร่ี แชนแนล จํากัด ช9องรายการ จิวเวลร่ี แชนแนล (Jewelry Channel)   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู,ทดลอง

ประกอบกิจการ จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.  
 

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

๑๗ สถานี และเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจํานวน
๙ สถานี ตามข�อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให�สิทธิในการยื่น
คําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว9าด�วยหลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และว9าด�วยหลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สิ้นสุดลงตั้งแต9วันที่ 
กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

 



๑๒ 
 

๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ซึ่งใช�ในการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน ๒๒ สถานี  
เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิก   
การทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

๓. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจํานวน ๒๖ สถานี 
ดําเนินการร้ือถอนสายอากาศและอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศ และทําลาย
หรือจําหน9าย จ9าย โอน เคร่ืองวิทยุคมนาคม ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิ
ในการใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เร่ืองการมีใช�
เคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต9วันที่ได�รับทราบคําสั่ง ทั้งนี้ หากฝbาฝ�น 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร9งครัด 

๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การร้ือถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเคร่ืองส9งวิทยุคมนาคม หรือการจําหน9าย จ9าย โอน 
เคร่ืองวิทยุคมนาคม ให�แก9บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช�เคร่ืองวิทยุ
คมนาคม ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน ๒๖ สถานี หากพบการกระทํา
ความผิด ให�ดําเนินการตามกฎหมายต9อไป และให�สํานักงาน กสทช. ส9วนภูมิภาค 
รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส9งภาพการร้ือถอนสายอากาศและ
การทําลายเคร่ืองวิทยุคมนาคมรวมท้ังอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศมายัง
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข9ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเคร่ือง
วิทยุคมนาคม (ขส.) เพื่อทราบต9อไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เร่ือง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู�ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๒๖ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�สําหรับกิจการที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ของบริษัท ชุมพรวิช่ัน
 จํากัด ช�องรายการ CPV 1 : ปส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ชุมพรวิชั่น 
จํากัด ช9องรายการ CPV 1 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0168-57 นับแต9วันที่ 
กสทช. มีมติ เนื่องจากบริษัทฯ เพิกเฉยไม9ปฏิบัติตามข�อ ๑๔ (๕) ของประกาศ 



๑๓ 
 

กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และฝbาฝ�นข�อ ๑๑ ของเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เร่ือง การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ีของบริษัท 
ชุมพรวิชั่น จํากัด ช9องรายการ CPV 1 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  : การอนุญาตให,บริษัท ซีนิเพล็กซ� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�
 ที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ True Shopping : ปส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ซีนิเพล็กซ! 
จํากัด ช9องรายการ True Shopping โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปh 
นับแต9วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๕ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช9องรายการ True Shopping 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  :  การอนุญาตให,กรมประชาสัมพันธ� ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�

ที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก9กรมประชาสัมพันธ! 
จํานวน ๒ ช9องรายการ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปh นับแต9วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้ ๑) ช9องรายการ สถานีโทรทัศน! PRD ๓ LOCAL TV 
และ ๒) ช9องรายการ สถานีโทรทัศน! PRD ๔ Energy TV  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เร่ือง การอนุญาตให�กรมประชาสัมพันธ! ประกอบกิจการเพื่อ
ให�บริการโทรทัศน!ที่ไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช9องรายการ 
    



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : การอนุญาตให,บริษัท ไทยคอมมิวนิตี้ นิวส�เน็ทเวิร�ค จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ย่ืนขอเปcนคร้ังแรก
 จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท ไทยคอมมิวนิตี้ 
นิวส!เน็ทเวิร!ค จํากัด จํานวน ๒ ช9องรายการ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปh 
นับแต9วันที่ กสทช. มีมติ ดังน้ี ๑) ช9องรายการ เกษตรเพ่ือชุมชน และ ๒) ช9องรายการ 
World Entertainment 

   
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท ไทยคอมมิวนิตี้ นิวส!เน็ทเวิร!ค จํากัด 
ประกอบกิจการเพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ที่ยื่นขอเปiนคร้ังแรก จํานวน ๒ ช9องรายการ   

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘  : การอนุญาตให,บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ   

เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๓ ช�อง
รายการ : ปส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการที ่ไม9ใช�คลื ่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก9บริษัท เอส อาร! เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓ ช9องรายการ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ 
ปh นับแต9วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังน้ี ๑) ช9องรายการ BT บันเทิงไทย ๒) ช9อง
รายการ TCNN สถานีข9าวเพื่อชุมชน และ ๓) ช9องรายการ STAR TV 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ที่ไม9ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จํานวน ๓ ช9องรายการ 

   
 
 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙  : การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู,ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ และการขอรับเงินสนับสนุน (คร้ังท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ�การส�งเสริมชุมชนที่มีความพร,อม และสนับสนุนผู,ประกอบ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ปส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. รับทราบสรุปผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู�ทดลองประกอบกิจการ

กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ และการตรวจสอบการยื่นคําขอรับการ
สนับสนุน (คร้ังท่ี ๒) ระหว9างวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 ๒. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน 
ที่ยื่นคําขอรับการสนับสนุนตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การส9งเสริม
ชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว9างวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒) จํานวน ๘ ราย ได�รับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เปiนจํานวนเงินไม9เกินก่ึงหนึ่งของรายได� ทั้งนี้   
ในกรณีท่ีมีรายได�เกินกว9า ๒๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ให�ได�รับเงินสนับสนุนสูงสุด
เปiนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 ๓. เห็นชอบให�กําหนดเงื่อนไขการสนับสนุนตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การส9งเสริมชุมชนที่มีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง
บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ให�ผู�ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ จํานวน ๘ ราย สามารถเบิกรับเงิน
สนับสนุนจากสํานักงาน กสทช. ได�ต9อเม่ือผ9านการอบรมความรู�การจัดทําบัญชี
ตามหลักสูตรท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนดก9อน เพ่ือให�การจัดทําบัญชีการเงิน
ของผู�รับเงินสนับสนุนมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได� และมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. จัดการประชุมเพื่อฝ�กอบรมการจัดทําบัญชีการเงินให�กับผู�ที่
ได�รับเงินสนับสนุน (คร้ังที่ ๒) ก9อนการจ9ายเงินสนับสนุนโดยเร9งด9วน เพื่อให�
ระยะเวลาการสนับสนุนเปiนไปอย9างต9อเน่ืองตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมถึงจัดพิธีมอบเงินแก9ผู�ยื่นคําขอรับการสนับสนุนตามข�อ ๒. ที่ได�ผ9านการ
อบรมดังกล9าว ทั้งน้ี ให�สํานักงาน กสทช. เชิญผู�ยื่นคําขอรับการสนับสนุนรายอ่ืน
ที่ได�ยื ่นคําขอไว�ในปhเดียวกัน ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ 
เม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เข�ารับการอบรมในคราวเดียวกัน 

 ๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดอบรมหลักสูตรบัตรผู�ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ให�กับบุคลากรของผู�ท่ีได�รับเงินสนับสนุน 
(คร้ังท่ี ๒) เพื่อส9งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ 

 



๑๖ 
 

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๙ เร่ือง การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผู�ทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ และการขอรับเงินสนับสนุน 
(คร้ังที่ ๒) ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การส9งเสริมชุมชนที่มีความพร�อม 
และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า จํานวนผู�ประกอบกิจการที่มาขอรับการสนับสนุน
ในคร้ังนี้ลดลงจากคร้ังก9อนที่มี ๑๒ ราย ดังนั้นควรมีการตรวจสอบว9า ๔ ราย
ที่หายไปน้ันมีข�อติดขัดหรือประสบอุปสรรคอย9างไรหรือไม9 ทั้งนี้เห็นควรที่
สํานักงาน กสทช. จะต�องหาแนวทางเพื่อให�มีการขอรับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึนด�วย  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�สําหรับกิจการที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ ระดับ
ท,องถิ่น ของบริษัท หัวช,าง เคเบิล บอร�ดแบนด� จํากัด : ขส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให�บริษัท หัวช�าง เคเบิล บอร!ดแบนด! จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการที่ไม9ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน นับแต9วันท่ี กสทช. มีมติ 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท หัวช�าง เคเบิล บอร!ดแบนด! จํากัด 
เพ่ือให�ดําเนินการร้ือถอนสายเคเบิ้ลท่ีมีการพาดสายไว�กับการไฟฟ�าส9วนภูมิภาค 
และแจ�งผลการดําเนินการร้ือถอนสายเคเบิ้ลให�สํานักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต9วันที่ได�ดําเนินการแล�วเสร็จ รวมท้ังให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค9าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโครงข9ายกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! และนําส9งเงินรายปhเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
พร�อมท้ังแจ�งผลการดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต9
วันที่ได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐ เร่ือง การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข9ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม9ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับท�องถ่ิน ของบริษัท หัวช�าง เคเบิล บอร!ดแบนด! จํากัด 

 
 
 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะแห�งประเทศไทยแจ,งการปรับเปล่ียน
 อุปกรณ�เพ่ือให,บริการโครงข�ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : ขส.  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�องค!การกระจายเสียงและแพร9ภาพสาธารณะแห9งประเทศไทย 
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ! Coaxial Switch ของเครื่องส9งโทรทัศน! เพื่อให�บริการ
โครงข9ายโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จํานวน ๑๓ สถานี        

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เร่ือง องค!การกระจายเสียงและแพร9ภาพสาธารณะแห9งประเทศไทย
แจ�งการปรับเปลี่ยนอุปกรณ!เพ่ือให�บริการโครงข9ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : บริษัท เนกซ�สเตป จํากัด อุทธรณ�ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุน

 ค�าส�งสัญญาณที่ให,บริการเปcนการท่ัวไปผ�านโครงข�ายดาวเทียมอินเทลแซท    
: มส. สส. ทบ.  

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปดําเนินการแก�ไข

ปรับปรุงเอกสารวาระการประชุม โดยให�ลําดับเหตุการณ!ความเปiนมาและ
ข�อเท็จจริงให�ครบถ�วนทุกประเด็น และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
คร้ังต9อไป   

  
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๒ เร่ือง บริษัท เนกซ!สเตป จํากัด อุทธรณ!ผลการพิจารณา
การขอรับการสนับสนุนค9าส9งสัญญาณที่ให�บริการเปiนการทั่วไปผ9านโครงข9าย
ดาวเทียมอินเทลแซท     

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกตว9า ในการพิจารณาเร่ืองการอุทธรณ!ตามกฎหมาย 
ควรต�องแบ9งประเด็นการพิจารณาให�ชัดเจน เบื้องต�นคือการพิจารณาว9า
สามารถรับอุทธรณ!ได�หรือไม9 จากนั้นหากรับได�จึงพิจารณาว9าเห็นควรแก�ไข
คําส่ังทางปกครองหรือจะยืนตามคําส่ังเดิม ท้ังน้ี กรณีเปiนมติ กสทช. ซ่ึงเปiน
คําสั่งทางปกครองอันเปiนท่ีสุด จะเปiนกรณีที่ไม9อาจอุทธรณ!ได� 

 
 
 
 



๑๘ 
 

 ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุCป จํากัด แก,ไขปOญหาการท่ีไม�สามารถ
 เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจในการรับชมได, (เลขที่ ๔๕๖/๒๕๕๙) : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�ยุติเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด แก�ไข
ปEญหาการท่ีไม9สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจในการรับชมได� (เลขที่ ๔๕๖/๒๕๕๙) 
เน่ืองจากสํานักงาน กสทช. ไม9สามารถติดต9อผู�ร�องเรียนได� และการกระทําตาม 
คําร�องไม9เปiนการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภค ตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เร่ือง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด แก�ไข
ปEญหาการท่ีไม9สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจในการรับชมได� (เลขท่ี ๔๕๖/๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท คราวน� เทค แอดวานซ� จํากัด (มหาชน) เปลี่ยน

กล�องรับสัญญาณดาวเทียม AJ รุ�น HL8871R เปcนกล�องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 
(เลขที่ ๓๔๗/๒๕๕๙) : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
  ๑. เห็นชอบให�ยุติเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท คราวน! เทค แอดวานซ! จํากัด 

(มหาชน) เปลี่ยนกล9องรับสัญญาณดาวเทียม AJ รุ9น HL8871R เปiนกล9องรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอล (เลขท่ี ๓๔๗/๒๕๕๙) เนื่องจากไม9อยู9ในอํานาจของ 
กสทช. ท่ีจะดําเนินการตามคําร�องขอได�  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว9า หากประสงค!จะ
ดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือประสงค!จะเรียกร�องเงินค9าชดเชย
ความเสียหายที่เกิดข้ึน ซ่ึงกรณีดังกล9าวไม9อยู9ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียน
อาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�องเงินค9าชดเชยความเสียหายดังกล9าว  
หรืออาจนําเร่ืองเข�าสู9การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครอง
ผู�บริโภค (สคบ.) เพื่อให�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต9อไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เร่ือง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท คราวน! เทค แอดวานซ! จํากัด 
(มหาชน) เปลี่ยนกล9องรับสัญญาณดาวเทียม AJ รุ9น HL8871R เปiนกล9องรับ
สัญญาณทีวีดิจิตอล (เลขที่ ๓๔๗/๒๕๕๙) 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ชมชื่น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ซูเลียนเรดิโอ 
(วันใหม�) คลื่นความถี่ ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรค� โฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด  
ชมชื่น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ซูเลียนเรดิโอ (วันใหม9) คลื่นความถ่ี ๘๘.๕๐ MHz 
จังหวัดนครสวรรค! ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เอ.วาย ฟHนนิกซ! (A.Y FINNIX) เลขสารบบอาหาร 
๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-๐๘๔๙ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให� เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น       
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได� รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗    
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด ชมชื่น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ซูเลียนเรดิโอ 
(วันใหม9) คลื่นความถ่ี ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรค! ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๕ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด ชมชื่น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ซูเลียนเรดิโอ (วันใหม9) คลื่นความถ่ี ๘๘.๕๐ MHz จังหวัดนครสวรรค! โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ดินทองกรุCป(๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง ดินทอง  

เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่
เข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.    

 
 



๒๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ดินทองกรุ6ป(๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง ดินทอง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz 
จังหวัดสงขลา ระงับการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!  
พรหม เรด วัน (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๐๘๗ 
และเลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๕๘๕๙-๕-๐๒๗๖ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!     
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล
อันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)   
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗    
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด ดินทองกรุ6ป(๒๐๑๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง ดินทอง 
เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด ดินทองกรุ6ป(๒๐๑๒) สถานี
วิทยุกระจายเสียง ดินทอง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด สมพรเรดิโอพะเยา สถานีวิทยุกระจายเสียง ซีคลู เรดิโอ 

คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดเชียงราย โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข,า
ข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
สมพรเรดิโอพะเยา สถานีวิทยุกระจายเสียง ซีคลู เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz 
จังหวัดเชียงราย ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหารเบต�าจินส! ซี เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๓๓๔ และ



๒๑ 
 

ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารจิมบาน9า ซีตรัง เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๕-๐๐๓๑ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด   
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง   
การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด สมพรเรดิโอพะเยา 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ซีคลู เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดเชียงราย 
ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง 
เปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด สมพรเรดิโอพะเยา สถานี
วิทยุกระจายเสียง ซีคลู เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดเชียงราย 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ราชดําริสัมพันธ� ๓ จังหวัดลําพูน กองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล คลื่นความถี่ FM ๑๐๕.๐๐ MHz (สังกัดสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ) โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบ
ผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

    
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�สํานักงานตํารวจ
แห9งชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียง ราชดําริสัมพันธ! ๓ จังหวัดลําพูน กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล คลื่นความถี่ FM ๑๐๕.๐๐ MHz ระงับการกระทําที่เปiนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!ยาน้ําว9านชักมดลูก กาโน9 เลขทะเบียนตํารับยา  
G ๓๔๙/๖๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiน
การจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง   



๒๒ 
 

การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากสํานักงานตํารวจแห9งชาติ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ราชดําริสัมพันธ! ๓ จังหวัดลําพูน กองบัญชาการตํารวจสันติบาล 
คลื่นความถ่ี FM ๑๐๕.๐๐ MHz ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เร่ือง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ราชดําริสัมพันธ! ๓ จังหวัด
ลําพูน กองบัญชาการตํารวจสันติบาล คลื่นความถ่ี FM ๑๐๕.๐๐ MHz (สังกัด
สํานักงานตํารวจแห9งชาติ) โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําที่เปiน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : ร,องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ,านเขิน คลื่นความถี่ FM ๑๐๖.๕๐ MHz 

จังหวัดเชียงใหม� โดยห,างหุ,นส�วนจํากัด ไทยพชระ มีการโฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ไทยพชระ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านเขิน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz 
จังหวัดเชียงใหม9 ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหารตังถ่ังซาน เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ไทยพชระ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านเขิน คลื่นความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz 
จังหวัดเชียงใหม9 ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๒๓ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เร่ือง ร�องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านเขิน คลื่น
ความถ่ี FM ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม9 โดยห�างหุ�นส9วนจํากัด ไทยพชระ   
มีการโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ช�องรายการ TVD MOMO 1 โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ทีวีดี 
เซอร!วิสเซส จํากัด ช9องรายการ TVD MOMO 1 ระงับการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ไดซึกิ วัน (เคร่ืองหมายการค�า ไดซึกิ พลัส) 
เลขสารบบอาหาร ๑๒-๑-๑๓๖๕๗-๑-๐๐๐๒ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า       
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล
อันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั ่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทํา    
ที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด 
ช9องรายการ TVD MOMO 1 ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปiนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เร่ือง กรณีบริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ช9องรายการ TVD 
MOMO 1 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : กรณีบริษัท บลูสกาย แชนแนล จํากัด ช�องรายการ ฟUาวันใหม� (FAH WON MAI) 
โฆษณาขายวัตถุมงคล King of butterfly เทพจําแลงภมร เข,าข�ายการกระทําที่
เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท บลูสกาย 
แชนแนล จํากัด ช9องรายการ ฟ�าวันใหม9 (FAH WON MAI) ระงับการกระทําที่เปiน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาขายวัตถุมงคล King of butterfly เทพจําแลงภมร 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าที่ผิดกฎหมาย หรือท่ีเปiนการหลอกลวงโดย
อาศัยความเชื่ออย9างงมงายหรือความศรัทธาของบุคคลซ่ึงไม9สามารถพิสูจน!ได� 
ด�วยหลักเหตุผลหรือกระบวนการพิสูจน!ท่ีเปiนท่ียอมรับ อันเปiนการกระทําความผิด
ตามประกาศสํานักงาน กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. 
เร่ือง การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๓) โดยทันทีที่ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๑๒) 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๓) ท้ังนี้ หากบริษัท บลูสกาย 
แชนแนล จํากัด ช9องรายการ ฟ�าวันใหม9 (FAH WON MAI) ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม9ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๑.๒๑ เร่ือง กรณีบริษัท บลูสกาย แชนแนล จํากัด ช9องรายการ ฟ�าวันใหม9 
(FAH WON MAI) โฆษณาขายวัตถุมงคล King of butterfly เทพจําแลงภมร  
เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ร�องคํา เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุท,องถิ่นไทย

อําเภอร�องคํา คลื่นความถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดกาฬสินธุ� โฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
 



๒๕ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ร9องคํา เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุท�องถ่ินไทยอําเภอร9องคํา คลื่นความถ่ี 
๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดกาฬสินธุ! ระงับการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!สมุนไพรไทยทิพย!โอสถ เลขทะเบียนตํารับยา G๑๑/๕๕ 
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารฟอร!กัส เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๓๗๕๖-๑-๐๐๑๑ และ
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารเอสคอร!ด�า เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๓๗๕๖-๑-๐๐๑๘ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ร9องคํา เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุท�องถ่ินไทยอําเภอร9องคํา คลื่นความถ่ี 
๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดกาฬสินธุ! ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ               ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด ร9องคํา เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุท�องถ่ินไทยอําเภอร9องคํา คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดกาฬสินธุ! 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

        
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ยูสไมล� เอนเตอร�เทนเมนท� สถานีวิทยุกระจายเสียง   

U–smile TV Radio FM คลื่นความถ่ี ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดอุดรธานี โฆษณา
ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
ยูสไมล! เอนเตอร!เทนเมนท! สถานีวิทยุกระจายเสียง U–smile TV Radio FM 
คลื่นความถ่ี ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดอุดรธานี ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบ



๒๖ 
 

ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ! วีลูทีน เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๑๘๒๖๐-๕-๐๐๔๘, 
๑๐-๑-๑๘๒๖๐-๕-๐๐๕๕ และ ๕๐-๑-๐๔๑๕๗-๒-๐๐๒๖ และผลิตภัณฑ!
สมุนไพรเอ็นยืด หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความหรือเน้ือหาสาระในลักษณะ
เปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิด
ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หาก 
ห�างหุ�นส9วนจํากัด ยูสไมล! เอนเตอร!เทนเมนท! สถานีวิทยุกระจายเสียง U–smile 
TV Radio FM คลื่นความถ่ี ๙๗.๗๕ MHz จังหวัดอุดรธานี ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ            ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด ยูสไมล! เอนเตอร!เทนเมนท! สถานี
วิทยุกระจายเสียง U–smile TV Radio FM คลื่นความถ่ี ๙๗.๗๕ MHz จังหวัด
อุดรธานี โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

                 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 มุมปUอมซิตี้ เรดิโอ คลื่นความถี่  ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู,บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง มุมป�อมซิตี้เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๘๙.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ระงับการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารนูติมา (ผงตังถ่ังเฉ�า ผงปEกค้ี สารสกัดจากโกจิเบอร!ร่ี 
ผงบีทรูท สารสกัดจากโสมเกาหลี เบต�า-กลูแคนจากโอ6ต ผงโหงวบี่จี สารสกัด
จากเมล็ดองุ9น) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๘๑๕๗-๑-๐๐๙๐ หรือการโฆษณาอ่ืน
ใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ



๒๗ 
 

ผลิตภัณฑ!หรือสินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทํา
ที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มุมป�อมซิตี้เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด เอฟ เอ็ม คนคอน เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงมุมป�อมซิตี้ เรดิ โอ คลื่นความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัด
นครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําที่เปiนการเอา
เปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

        
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด กระบี่ เอฟ.เอ็ม. มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปA}

เรดิโอ คลื่นแห�งรอยย้ิมและความสุข คลื่นความถี่ ๑๐๐.๕๐ MHz จังหวัดกระบ่ี 
โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู,บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
กระบี่ เอฟ.เอ็ม. มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปh�เรดิโอ คลื่นแห9งรอยยิ้มและ
ความสุข คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๕๐ MHz จังหวัดกระบี่ ระงับการกระทําท่ีเปiนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ตังถ่ังซาร!น (ผงเจียว
กู�หลาน ผงตังถ่ังเฉ�า สารสกัดจากเมล็ดองุ9น สารสกัดจากโสมเกาหลี สารสกัด
จากโสมไซบีเรีย วิตามิน ซี) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ หรือ
การโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความหรือเน้ือหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ



๒๘ 
 

โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด กระบี่ 
เอฟ.เอ็ม. มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปh�เรดิโอ คลื่นแห9งรอยยิ้มและ
ความสุข คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๕๐ MHz จังหวัดกระบ่ี ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๑.๒๕ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด กระบ่ี เอฟ.เอ็ม. มีเดีย สถานี
วิทยุกระจายเสียง แฮปปh�เรดิโอ คลื่นแห9งรอยยิ้มและความสุข คลื่นความถ่ี 
๑๐๐.๕๐ MHz จังหวัดกระบ่ี โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข9ายการกระทําที่
เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

                 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด เวียงเทพเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เวียงเทพเรดิโอ 

คลื่นความถี่ ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดแพร� โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข,าข�าย
การกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
เวียงเทพเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เวียงเทพเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz 
จังหวัดแพร9 ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
ดี คอนแทค เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๑๕๔๕๖-๕-๐๐๐๑ และเลขสารบบอาหาร 
๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๑๐๕๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได� รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)    
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส9วนจํากัด เวียงเทพเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เวียงเทพเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดแพร9 ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๒๙ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่  ๕.๑.๒๖ เร่ือง กรณีห� าง หุ�นส9 วน จํา กัด  เ วียง เทพเรดิ โอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง เวียงเทพเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๒.๒๕ MHz จังหวัดแพร9 โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

                 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด นครราชสีมาทาวเวอร� สถานีวิทยุกระจายเสียง สีสรร FM  

คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
ที่เข,าข�ายการกระทําท่ีเปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
นครราชสีมาทาวเวอร! สถานีวิทยุกระจายเสียง สีสรร FM คลื่นความถ่ี ๙๒.๐๐ MHz 
จังหวัดนครราชสีมา ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ตังถ่ังซาร!น (ผงเจียวกู�หลาน ผงตังถ่ังเฉ�า สารสกัดจากเมล็ด
องุ9น สารสกัดจากโสมเกาหลี สารสกัดจากโสมไซบีเรีย วิตามิน ซี) เลขสารบบอาหาร 
๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น    
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได� รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด นครราชสีมาทาวเวอร! สถานีวิทยุกระจายเสียง สีสรร FM 
คลื่นความถ่ี ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

   
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๑.๒๗ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด นครราชสีมาทาวเวอร! สถานี
วิทยุกระจายเสียง สีสัน FM คลื่นความถ่ี ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

                 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด วิไลลักษณ� เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ,านหัน 
คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่
เข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
วิไลลักษณ! เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านหัน คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz 
จังหวัดนครราชสีมา ระงับการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ตังถ่ังซาร!น (ผงเจียวกู�หลาน ผงตังถ่ังเฉ�า สารสกัดจากเมล็ดองุ9น 
สารสกัดจากโสมเกาหลี สารสกัดจากโสมไซบีเรีย วิตามิน ซี) เลขสารบบอาหาร 
๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม9เปiนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได� รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห9ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทําที่เปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด วิไลลักษณ! เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ�านหัน 
คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่  ๕.๑.๒๘ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด วิไลลักษณ! เรดิ โอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง คนบ�านหัน คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

                
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด บูรพา ๑๐๖ ธุรกิจจันทบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ท,องถิ่นบูรพา คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดจันทบุรี โฆษณาผลิตภัณฑ�
สุขภาพที่เข,าข�ายการกระทําที่เปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
 



๓๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส9วนจํากัด 
บูรพา ๑๐๖ ธุรกิจจันทบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง ท�องถ่ินบูรพา คลื่นความถ่ี 
๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดจันทบุรี ระงับการกระทําท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!โพชง (เคร่ืองดื่มน้ําแอปเปH�ล ๓๕% ผสมนํ้าสมุนไพรและ
พฤกษชาติ) เลขสารบบอาหาร ๗๔-๑-๐๓๕๕๓-๒-๐๐๐๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่
มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปiนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ!หรือสินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม9เปiนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห9งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การกระทํา
ที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หากห�างหุ�นส9วนจํากัด บูรพา ๑๐๖ ธุรกิจจันทบุรี 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ท�องถ่ินบูรพา คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดจันทบุรี    
ฝbาฝ�นหรือไม9ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล9าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง 
เปiนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ                ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส9วนจํากัด บูรพา ๑๐๖ ธุรกิจจันทบุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียง ท�องถ่ินบูรพา คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดจันทบุรี 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข9ายการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!    

   
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การพิจารณาร�างประกาศ กสทช. เร่ือง การส�งเสริมและคุ,มครองสิทธิของ    

คนพิการให,เข,าถึงหรือรับรู,และใช,ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน�
ตามที่ได,รับฟOงความคิดเห็นสาธารณะ : บส. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้    
๑. เห็นชอบสรุปผลการจัดประชุมรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ 

กสทช. เร่ือง การส9งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�
และใช�ประโยชน!จากรายการของกิจการโทรทัศน! ท้ังน้ี ให�สํานักงาน กสทช. 
นําลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป  



๓๒ 
 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร9างประกาศ กสทช. เร่ือง การส9งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของ
กิจการโทรทัศน! ทั้งน้ี ให�นําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนาม
ก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เร่ือง การพิจารณาร9างประกาศ กสทช. เร่ือง การส9งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของ
กิจการโทรทัศน! ตามท่ีได�รับฟEงความคิดเห็นสาธารณะ 

        
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาช�องรายการที่ได,รับอนุญาต ของบริษัท มี บรอดแคสต้ิง 

จํากัด ช�องรายการ Sky News : ปส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด เปลี่ยนแปลงเนื้อหาช9องรายการ 
จากเดิม ช9องรายการ Sky News เปลี่ยนเปiน ช9องรายการ UATV ท้ังน้ี นับตั้งแต9
วันที่ กสทช. มีมติ    

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาช9องรายการที่ได�รับอนุญาตของ
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ช9องรายการ Sky News 

                
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๐/๒๕๖๒ ระหว�างบริษัท เพชรลุ�มนํ้า

มูลเซ็นเตอร� จํากัด (ผู,ฟUองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟUองคดี) : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน!  

หรือเลขาธิการ กสทช. เปiนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.   
 ๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การแก�คําฟ�อง คดีปกครองหมายเลขดําที่ 

๗๐/๒๕๖๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๑.๓๒ เร่ือง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ ๗๐/๒๕๖๒ ระหว9าง
บริษัท เพชรลุ9มนํ้ามูลเซ็นเตอร! จํากัด (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดี) 

 
 



๓๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : การพิจารณาแนวทางการสร,างความเข,าใจและการกําหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครอง กรณีผู,ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�มีการ
โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเปcนการเอาเปรียบผู,บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการจัดการอบรมในพื้นที่ ๔ ภาค ครอบคลุมท่ัวประเทศ ของสํานักงาน 

กสทช. เพ่ือสร�างความเข�าใจให�กับผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!เก่ียวกับการกํากับดูแลผู�ประกอบกิจการ กรณีมีการโฆษณาอาหาร 
ยา และผลิตภัณฑ!สุขภาพ ท่ีมีลักษณะเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และรับทราบการชี้แจงข�อเท็จจริง การสร�าง
ความเข�าใจ และการแจ�งมาตรการบังคับทางปกครอง กรณีผู�ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!มีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ!
สุขภาพที่อาจเข�าข9ายเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ในเขตพ้ืนท่ีทั้ง ๔ ภาค 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเฝ�าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ 
ซ่ึงเข�าข9ายเปiนการกระทําที่เปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคฯ ของผู�ประกอบกิจการ
กระจายเสียงอีกคร้ังหนึ่ง และกรณีท่ีตรวจพบว9าผู�ประกอบกิจการได�มีการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเปiนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน!ในช9วงก9อนการจัดอบรม ตาม ๑. ซึ่งผู�ประกอบกิจการพิสูจน!
ได�ว9าอยู9ในช9วงดําเนินการแก�ไขปรับปรุงการโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพมิให�เปiน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เห็นควรให�
พิจารณาใช�มาตรการคําสั่งเตือนทางปกครองกับผู�ประกอบกิจการดังกล9าวได� 
ไม9ว9าผู�ประกอบกิจการรายนั้นจะได�รับคําส่ังให�ระงับการกระทําที่เปiนการ   
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!แล�วหรือไม9ก็ตาม  
ทั้งน้ี ให�พิจารณาจากพฤติกรรมของผู�ประกอบกิจการแต9ละกรณี   

 ๓. เห็นควรให�ใช�มาตรการตาม ๒. กับผู�ประกอบกิจการโทรทัศน! ซ่ึงได�มีการจัด
อบรมชี้แจงผู�ประกอบกิจการโทรทัศน!ดังกล9าว เก่ียวกับการกํากับดูแลเน้ือหา
รายการ และการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ!สุขภาพ ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดความ
เปiนธรรมและเท9าเทียมในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
 
 



๓๔ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๓๓ เร่ือง การพิจารณาแนวทางการสร�างความเข�าใจและการกําหนด
มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!มีการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเปiนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล�น BCC Space 

Program ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถี่ ตั้งสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดินและ
กําหนดสัญญาณเรียกขาน เพ่ือใช,ควบคุมและรับส�งสัญญาณดาวเทียมใน
การศึกษาโครงการดาวเทียม BCCSAT-1 ภายใต, โครงการ BCC Space 
Program : คท.๒   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
 ๑. อนุมัติให�โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น BCC 

Space Program ใช�คลื่นความถ่ี ตั้งสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน จํานวน ๒ สถานี 
และกําหนดสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล9นผ9าน
ดาวเทียม (Amateur satellite service) เพ่ือใช�ควบคุมและรับส9งสัญญาณ
ดาวเทียมขนาดเล็กในการศึกษาโครงการดาวเทียม BCCSAT-1 ภายใต�โครงการ 
BCC Space Program ร9วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ 

  โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 ๑.๑ คลื่นความถ่ีในโครงการดาวเทียม BCCSAT-1 ภายใต�โครงการ BCC Space 

Program ดังน้ี 
 ๑) คลื่นความถ่ีย9าน VHF ๑๔๕.๘๖๗๕ - ๑๔๕.๘๙๒๕ MHz ความกว�าง

ของแถบคลื่นความถ่ี ๒๕ (kHz) สําหรับใช�ควบคุมดาวเทียม 
 ๒) คลื่นความถ่ีย9าน UHF ๔๓๕.๖๒๒๕ - ๔๓๕.๖๔๗๕ MHz ความกว�าง

ของแถบคลื่นความถ่ี ๒๕ (kHz) สําหรับใช�ติดต9อรับสัญญาณทางไกล
ผ9านดาวเทียม 

 ๓) คลื่นความถ่ีย9าน UHF ๔๓๕.๖๒๒๕ – ๔๓๕.๖๔๗๕ MHz ความกว�าง
ของแถบคลื่นความถ่ี ๒๕ (kHz) สําหรับใช�ส9งข�อมูลและภาพถ9ายจาก
ดาวเทียม 

 ๑.๒ กําหนดสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) ดังนี้ 
  ๑) สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (สถานีหลัก) ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัย Call Sign : HS0AW  



๓๕ 
 

  ๒) สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน (สถานีสํารอง) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ Call Sign : HS0AK   

  ๓) สถานีดาวเทียม BCCSAT-1  Call Sign : HS0W  
 ๑.๓ ให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปiนระยะเวลา ๕ ปh นับแต9วันท่ีได�รับการจัดสรร 

ท้ังน้ี การขอขยายระยะเวลาการใช�คลื่นความถ่ีจะต�องแจ�งขออนุญาต   
ใช�คลื่นความถ่ีก9อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล9าว เพื่อให�ถูกต�องตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม  

 ๑.๔ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล9าวเพื่อใช�ในการควบคุมและรับสัญญาณจาก
ดาวเทียม BCCSAT-1 เท9านั้น 

 ๑.๕ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีดังกล9าวเปiนการอนุญาตในลักษณะการใช�งาน
คลื่นความถ่ีร9วมกัน (Shared use) มิได�เปiนการจัดสรรคลื่นความถ่ีให�
หน9วยงานใดหน9วยงานหนึ่งมีสิทธิในการใช�คลื่นความถ่ีเปiนการเฉพาะ  

 ๑.๖ ต�องให�ความร9วมมือในการประสานงานกับผู�ที่ได�รับอนุญาตให�ใช�ความถ่ี
วิทยุรายอื่น ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและกิจการต9างประเภท 
เพื่อป�องกันการรบกวน ทั้งนี้ กสทช. อาจกําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการ
เฉพาะเพื่อเปiนการป�องกันและแก�ไขปEญหาการรบกวนเปiนรายกรณี  
ตามความเหมาะสม  

 ๑.๗ ผู�ใช�สถานีต�องได�รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมสมัครเล9นหรืออยู9
ภายใต�การกํากับดูแลจากผู�ได�รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
สมัครเล9นแล�วเท9าน้ัน  

 ๑.๘ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก9อให�เกิดการรบกวนต9อข9ายสื่อสารอ่ืนที่ได�รับ
อนุญาตอยู9ก9อนแล�ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนัก
วิทยุสมัครเล9น BCC Space Program จะต�องเปiนผู�แก�ไขการรบกวน
หรือระงับการใช�งานทันที 

 ๑.๙ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น BCC 
Space Program ต�องดําเนินการขอรับใบอนุญาตให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
และใบอนุญาตให�ใช�ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่เก่ียวข�องให�ครบถ�วน    

  ๑.๑๐ หากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น 
BCC Space Program มีความประสงค!ที่จะใช�งานเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ณ สถานที่แห9งใดๆ จะต�องดําเนินการขอ
อนุญาตใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากสํานักงาน 
กสทช. ก9อนทุกคร้ัง 

  ๑.๑๑  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น BCC 
Space Program ต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ 
และเงื่อนไข ตามท่ี กสทช. กําหนด และท่ีจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  



๓๖ 
 

 ๒. อนุญาตให�บริษัท อัสโตรเบอร!ร่ี จํากัด ทําเคร่ืองวิทยุคมนาคมหรือนําเข�า
เคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับการสร�างดาวเทียมขนาดเล็กในรูปแบบ Cubesat 
และนําออกซ่ึงเคร่ืองวิทยุคมนาคม แล�วแต9กรณี เพื่อการศึกษาในโครงการ
ดาวเทียม BCCSAT-1 ภายใต�โครงการ BCC Space Program โดยให�ติดต9อ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่
เก่ียวข�อง และส9งมอบให�โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุ
สมัครเล9น BCC Space Program ใช�งานตามท่ีได�รับอนุญาตต9อไป   

 ๓. ให�โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น BCC 
Space Program มีหนังสือยืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขการจัดสรร
คลื่นความถ่ีดังกล9าว ภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต9วันท่ีได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. 
หากพ�นกําหนดเวลาดังกล9าว ให�การอนุญาตในคร้ังน้ีเปiนอันสิ้นผล  

 ๔. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. จัดส9งเอกสารข9ายงานดาวเทียม (Satellite Filing) 
สําหรับดาวเทียม BCCSAT-1 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรม
นักวิทยุสมัครเล9น BCC Space Program ต9อสหภาพโทรคมนาคมระหว9าง
ประเทศ (ITU) ทั้งนี้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุ
สมัครเล9น BCC Space Program ต�องรับภาระค9าใช�จ9ายทั้งหมดที่เกิดข้ึน  

 ๕. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น BCC Space 
Program ต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตสิทธิในการเข�าใช�วงโคจร
ดาวเทียมมีผลใช�บังคับแล�วต9อไป ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
และหลักเกณฑ!การอนุญาตสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียมและการใช�
ช9องสัญญาณดาวเทียมต9างชาติ คร้ังที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 ๖. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น BCC Space 
Program ต�องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามที่ กสทช. กําหนด และที่จะกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข�อง   

  
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑ เร่ือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยชมรมนักวิทยุสมัครเล9น 
BCC Space Program ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ต้ังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน
และกําหนดสัญญาณเรียกขาน เพื่อใช�ควบคุมและรับส9งสัญญาณดาวเทียม        
ในการศึกษาโครงการดาวเทียม BCCSAT-1 ภายใต�โครงการ BCC Space Program 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรรเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�ประจําที่เพ่ิมเติม : จท.  
 
 



๓๗ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําท่ีเพิ่มเติมในพ้ืนที่ส9วนภูมิภาค 
ได�แก9 จังหวัดเชียงใหม9 จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา รวมเปiนจํานวน ๔,๐๐๐ 
เลขหมาย ให�แก9บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี ให�บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร9งครัดต9อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๒ เร่ือง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอรับการจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําที่เพิ่มเติม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส�งคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการ
 โทรศัพท�ประจําที่ : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําที่ จํานวน ๑๙๗,๐๐๐ เลขหมาย 
จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี โดยให�มีผลตั้งแต9วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เปiนต�นไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๓ เร่ือง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอส9งคืนเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!ประจําที่ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบไม�เต็มกลุ�ม 

กรณีเปcนกลุ�มเลขหมายที่มีผู,ใช,บริการของบริษัท เดอะไวท�สเปซ จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบไม9เต็มกลุ9มกรณีเปiนกลุ9ม
เลขหมายที่มีผู�ใช�บริการของบริษัท เดอะไวท!สเปซ จํากัด ซึ่งมีเลขหมายที่ว9าง
ที่มิได�มีการใช�งานจํานวน ๒๕๗,๒๗๒ เลขหมาย โดยให�มีผลตั้งแต9วันที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เปiนต�นไป ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการตามแนวปฏิบัติหลักเกณฑ!
วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่  
แบบไม9เต็มกลุ9มกรณีเปiนกลุ9มเลขหมายที่มีผู�ใช�บริการ ตามข�อ ๑๙ และข�อ ๒๖ 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร9งครัด 



๓๘ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๔ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่
แบบไม9เต็มกลุ9มกรณีเปiนกลุ9มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการของบริษัท เดอะไวท!สเปซ จํากัด  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนท่ีแบบไม�เต็มกลุ�ม 

กรณีเปcนกลุ�มเลขหมายที่มีผู,ใช,บริการของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : จท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบไม9เต็มกลุ9มกรณีเปiนกลุ9ม
เลขหมายที่มีผู�ใช�บริการของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
ซึ่งมีเลขหมายที่ว9างที่มิได�มีการใช�งานจํานวน ๓,๐๐๐,๕๗๕ เลขหมาย โดยให�
มีผลตั้งแต9วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปiนต�นไป ทั้งน้ี ให�บริษัทฯ ดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติหลักเกณฑ!วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนที่แบบไม9เต็มกลุ9มกรณีเปiนกลุ9มเลขหมายที่มีผู�ใช�บริการ ตามข�อ ๑๙ 
และข�อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร9งครัด 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๕ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่
แบบไม9เต็มกลุ9ม กรณีเปiนกลุ9มเลขหมายที่มีผู�ใช�บริการของบริษัท ทรู มูฟ เอช 
ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร�แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอรับโอนเลขหมาย

โทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด รับโอนเลขหมายโทรศัพท!
สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด จํานวน ๕,๒๑๐ 
กลุ9มเลขหมาย ทั้งนี้ โดยให�มีผลตั้งแต9วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เปiนต�นไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๖ เร่ือง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร!แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด ขอรับ
โอนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีของบริษัท เรียล มูฟ จํากัด   

 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล ย�าน ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz 
และ ๒๖ GHz ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนท่ีสากล (International Mobile Telecommunications – IMT) 
ย�านความถี่ ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ� และร�างประกาศ กสทช. เร่ือง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย�านความถี่  ๒๔.๒๕ – ๒๗.๐ กิกะเฮิรตซ�  : 
คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตฯ. วท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบผลการรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการชี้แจงต9อการ   

รับฟEงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9างประกาศ กสทช. ทั้งสามฉบับ ทั้งนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

๒. ที่ประชุมพิจารณาเห็นว9า เนื่องจากการประมูลคลื่นความถ่ี 5G จะส9งผล
กระทบต9อศักยภาพและขีดความสามารถในการแข9งขันของประเทศ รวมท้ัง
เปiนการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงมีมติเห็นชอบร9างประกาศ กสทช. 
จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้ 
(๑)  ร9างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี

สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย9าน ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz 
และ ๒๖ GHz ท้ังน้ี โดยเห็นชอบให�จัดประมูลชุดคลื ่นความถี่ย 9าน 
๗๐๐ MHz เพิ่มเติมจากความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม รวมเปiนจํานวน ๔ ย9าน ได�แก9 
ย9าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ตามลําดับ 
โดยใช�วิธีการประมูลคลื่นความถ่ีแบบ Simultaneous Ascending 
Clock Auction โดยให�แยกประมูลเปiนรายคลื่นความถ่ี 

(๒)  ร9างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย9านความถ่ี 
๒๕๐๐ - ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ!  

(๓)  ร9างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย9านความถ่ี 
๒๔.๒๕ – ๒๗ กิกะเฮิรตซ!  

ทั้งน้ี ให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบในการดําเนินการ
และนําประกาศดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป 
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๓. เห็นชอบร9างเอกสารสรุปข�อสนเทศ ( Information Memorandum) 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย9าน ๗๐๐ MHz 
๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 

  ๔. เห็นชอบกรอบเวลาการดําเนินการเพื่อจัดประมูลคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคม ย9าน ๗๐๐ MHz ๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
โดยให�ปรับเวลาในเร่ืองของการสาธิตวิธีการประมูลให�เหมาะสม เพื่อให�
ผู�เข�าร9วมประมูลและผู�เก่ียวข�องมีความคุ�นเคยและมีความเข�าใจ เพื่อไม9เปiน
ปEญหาอุปสรรคหรือข�อจํากัดในการดําเนินการต9อไป 

 อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย!ฯ ขอเปHดเผยความเห็น  
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นจัดส9งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ            ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.วาระที่ ๕.๒.๗ เร่ือง ร9างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย9าน ๑๘๐๐ MHz 
๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz ร9างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – 
IMT) ย9านความถ่ี ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ! และร9างประกาศ กสทช. เร่ือง 
แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile 
Telecommunications-IMT) ย9านความถ่ี ๒๔.๒๕ – ๒๗.๐ กิกะเฮิรตซ!   

 ๒. กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๒/๒๐๐๔๒ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุมในส9วนของระเบียบ
วาระที่ ๕.๒.๗ จํานวน ๓ หน�า ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑  

 ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุมในส9วนของระเบียบวาระที่ 
๕.๒.๗ จํานวน ๒ หน�า ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ 
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑ 

              ๔. กสทช. ประวิทย!ฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๖/๓๒ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ขอให�แนบบันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุมในส9วนของระเบียบวาระที่ 
๕.๒.๗ จํานวน ๓ หน�า ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕    
เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒.๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : การขอขยายระยะเวลาการเป�ดให,บริการโทรคมนาคมภายใต,ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท มิว สเปซ แอนด� แอดวานซ� 
เทคโนโลยี จํากัด : ปท.๑  

 
 



๔๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให�
บริษัท มิว สเปซ แอนด! แอดวานซ! เทคโนโลยี จํากัด ขยายระยะเวลาการเร่ิม
ให�บริการโทรคมนาคมภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม  
ออกไปจนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ท้ังนี้ ให"บริษัทฯ รายงานผลการดําเนินการทุก 
๓ เดือนจนกว�าจะเป:ดให"บริการ และให"สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําผิด
เง่ือนไขในการอนุญาตของบริษัทฯ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม�ได"ขอขยายระยะเวลาการ
เร่ิมให"บริการก�อนกําหนดเวลาที่ต"องเร่ิมให"บริการสิ้นสุดลง เพื่อเป=นข"อมูลในการ
ติดตามและตรวจสอบผู"รับใบอนุญาตต�อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๘ เร่ือง การขอขยายระยะเวลาการเปHดให�บริการโทรคมนาคมภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามของบริษัท มิว สเปซ แอนด!    
แอดวานซ! เทคโนโลยี จํากัด    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของบริษัท

ดาต,า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด : ปท.๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให"
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ"งให�บริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
ชําระค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือปฏิบัติให"เป=นไปตาม
แนวทางของมติที่ประชุม กทค. คร้ังที่ ๑๖/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
และชําระค�าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมท่ีค �างชําระให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 
จึงจะพิจารณาเร่ืองการต9ออายุใบอนุญาตต9อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๙ เร่ือง การขอต9ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
ของบริษัท ดาต�า ซีดีเอ็มเอ คอมมูนิเคชั่น จํากัด   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท มาสเตอร� 
 มอเตอร� เซอร�วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๖ ให�แก9บริษัท มาสเตอร! 
มอเตอร! เซอร!วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัท มาสเตอร! มอเตอร! 



๔๒ 
 

เซอร!วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร9งครัดต9อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
ของบริษัท มาสเตอร! มอเตอร! เซอร!วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก ของบริษัท อรินสิริ แลนด� 

จํากัด (มหาชน) : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๕ ให�แก9บริษัท อรินสิริ แลนด! 
จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให�บริษัท อรินสิริ แลนด! จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร9งครัดต9อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๑ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก     
ของบริษัท อรินสิริ แลนด! จํากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท พระราม ๓ 

กรุCป ฮอนด,า ออโตโมบิล จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๒ ให�แก9บริษัท พระราม ๓ กรุ6ป 
ฮอนด�า ออโตโมบิล จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัท พระราม ๓ กรุ6ป ฮอนด�า ออโตโมบิล จํากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร9งครัดต9อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก     
ของบริษัท พระราม ๓ กรุ6ป ฮอนด�า ออโตโมบิล จํากัด 

 
 
 



๔๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท เจนเนอราล่ี 
 ประกันชีวิต (ไทยแลนด�) จํากัด (มหาชน) : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๔ ให�แก9บริษัท เจนเนอราลี่ 
ประกันชีวิต (ไทยแลนด!) จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให�บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต 
(ไทยแลนด!) จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร9งครัดต9อไป 

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑๓ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก    
ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด!) จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบสั ้น ๔ หลัก ของบริษัท 

นารายณ�พร็อพเพอตี้ จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๙๓ ให�แก9บริษัท 
นารายณ!พร็อพเพอตี้ จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท นารายณ!พร็อพเพอต้ี จํากัด ปฏิบัติตาม
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร9งครัดต9อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เร่ือง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
ของบริษัท นารายณ!พร็อพเพอตี้ จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๓ ของบริษัท ภูเก็ต 
 คอนโดส� แอนด� โฮมส� จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๓ ของบริษัท ภูเก็ต คอนโดส! 
แอนด! โฮมส! จํากัด ทั้งน้ี โดยให�มีผลตั้งแต9วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปiนต�นไป  

 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๔๓ 
ของบริษัท ภูเก็ต คอนโดส! แอนด! โฮมส! จํากัด 



๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๕ ของบริษัท บิ๊กไอเดีย 
 คอร�ปอเรท (ประเทศไทย) จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๕ ของบริษัท บ๊ิกไอเดีย 
คอร!ปอเรท (ประเทศไทย) จํากัด ท้ังนี้ โดยให�มีผลตั้งแต9วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เปiนต�นไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๖ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๓๕ 
ของบริษัท บิ๊กไอเดีย คอร!ปอเรท (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๓ ของบริษัท ทรู วิชั่น

กรุCป จํากัด : จท.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๓ ของบริษัท ทรู วิชั่นกรุ6ป จํากัด 
ทั้งน้ี โดยให�มีผลตั้งแต9วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปiนต�นไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑๗ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๖๔๓ 
ของบริษัท ทรู วิชั่นกรุ6ป จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๔๔ ของบริษัท ไทย 

เจ.เพรส จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๔๔ ของบริษัท ไทย เจ.เพรส จํากัด 
ทั้งน้ี โดยให�มีผลตั้งแต9วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เปiนต�นไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๔๔ 
ของบริษัท ไทย เจ.เพรส จํากัด 

 



๔๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๙ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๗๙ ของบริษัท 
อินเตอร�ไดเรคท� เอกคลูซีฟ จํากัด : จท.    

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๗๙ ของบริษัท อินเตอร!ไดเรคท! 
เอกคลูซีฟ จํากัด ท้ังน้ี โดยให�มีผลตั้งแต9วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปiนต�นไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๑๙ เร่ือง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๗๙ 
ของบริษัท อินเตอร!ไดเรคท! เอกคลูซีฟ จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒๐ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร�างประกาศ กสทช. 

เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบสรุปผลและแนวทางชี้แจงต9อการรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะต9อร9าง

ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร9างประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ท้ังน้ี ให�สํานักงาน 
กสทช. นําลงเผยแพร9ในเว็บไซต!ของสํานักงาน กสทช. ต9อไป 

 ๒. ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. 
กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 
และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบเห็นชอบร9างประกาศ กสทช. 
เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร9างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยเห็นชอบการกําหนดอัตรา
ค9าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนที่ แบบอัตรา
เดียวที่ ๑.๕๐ บาท/เลขหมาย/เดือน ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศ
ดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพื่อให�มีผลบังคับใช�ต9อไป  

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ประวิทย!ฯ) ยังไม9อาจให�ความเห็นชอบต9อ
ร9างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับได� ด�วยเหตุผลดังนี้ ๑) ยืนยันความเห็นตามท่ีได�
ให�ไว�ตั้งแต9ชั้นการพิจารณาร9างประกาศท้ังสองฉบับก9อนนําไปรับฟEงความคิดเห็น
สาธารณะว9า สํานักงาน กสทช. ต�องจัดทํารายงานการศึกษาและประเมินผล
กระทบจากการกํากับดูแล หรือ RIA (Regulatory Impact Assessment) ด�วย 
เพื่อให�มีข�อมูลเก่ียวกับผลที่จะเกิดข้ึนอย9างรอบด�าน ซ่ึงจําเปiนสําหรับการ
พิจารณาเร่ืองการปรับปรุงร9างประกาศท้ังสองฉบับให� เปiนการใช�ดุลพินิจ         



๔๖ 
 

โดยรอบคอบและตระหนักถึงผลกระทบด�านต9างๆ อย9างแท�จริง ๒) ในประเด็นการ
ปรับปรุงอัตราค9าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมนั้น เห็นด�วยในเชิงหลักการว9า
ควรจะลดค9าธรรมเนียมลงให�ต่ําที่สุดเท9าท่ีจะเปiนได� แต9เนื่องจากตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดเก่ียวกับเร่ืองการกําหนดอัตราและหลักเกณฑ!ของค9าธรรมเนียมเลขหมาย
เอาไว�อย9างชัดเจนว9า “ให�คณะกรรมการคํานึงถึงประโยชน�สาธารณะ ความคุ�มค�า 
ความขาดแคลน และวิธีการจัดสรรทรัพยากรดังกล�าว” เม่ือในการนําเสนอของ
สํานักงาน กสทช. ยังไม9ได�แสดงให�เห็นถึงประโยชน!สาธารณะหรือความคุ�มค9า 
ที่จะเกิดข้ึน ประกอบกับสถานการณ!ปEจจุบันที่ทรัพยากรเลขหมายยังมิได�พ�นจาก
สภาพความขาดแคลนอย9างแจ�งชัด ดังท่ีปรากฏว9าสํานักงาน กสทช. เองก็ได�เสนอ
เร่ืองการปรับปรุงแผนเลขหมายโทรคมนาคม การให�บริการโทรศัพท!ประจําท่ี ๑๐ หลัก 
เพ่ือเพิ่มจํานวนเลขหมายโทรคมนาคมมาในคราวเดียวกันนี้ด�วย ดังน้ัน แม�ถือเปiน
อํานาจของ กสทช. ที่จะพิจารณาเร่ืองนี้ แต9ตามกฎหมายที่ให�อํานาจก็ได�ระบุ
องค!ประกอบการใช�ดุลพินิจไว�อย9างจําเพาะเจาะจง ซ่ึงเม่ือข�อเท็จจริงในขณะน้ี  
ยังไม9ปรากฏว9ามีองค!ประกอบท้ัง ๔ ประการดังกล9าว จึงเปiนกรณีที่ยังไม9อาจ
พิจารณาในประเด็นดั งกล9 าวได�  ทั้ งนี้  เ ห็นด�วยกับแนวทางการกําหนด
ค9าธรรมเนียมเลขหมายในลักษณะข้ันบันไดที่ผู�ได�รับการจัดสรรเลขหมายใน
จํานวนท่ีมากกว9าจะต�องเสียค9าธรรมเนียมในอัตราท่ีสูงกว9า เนื่องจากลักษณะ
ดังกล9าวจะตอบโจทย!ในเชิงการบริหารทรัพยากรอย9างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปiน
การส9งเสริมผู�ประกอบการรายเล็กและ MVNO ๓) กรณีท่ีข�อ ๒๑ ของร9างประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายฯ ปรับลดระยะเวลา
การกักเลขหมายท่ีสิ้นสุดการให�บริการไว�เพียง ๔๕ วัน จากเดิมที่เคยกําหนดไว� 
๙๐ วัน ถือเปiนกรณีท่ีอาจส9งผลกระทบต9อผู�ใช�บริการท่ีประสบปEญหาการสูญเสีย
เลขหมายไปโดยไม9ชอบ โดยจะไม9สามารถใช�สิทธิทวงคืนตามกระบวนการได�
ภายในระยะเวลาดังกล9าว เนื่องจากตามข�อเท็จจริงท่ีผ9านมา กระบวนการร�องเรียน
และการพิสูจน!ข�อเท็จจริงมักใช�เวลามากกว9า ๖๐ วัน ซ่ึงหากเลขหมายถูกนําไป
ให�บริการใหม9แล�ว การเรียกคืนก็ย9อมเปiนไปไม9ได� หรือถ�าทําได�ก็จะส9งผลกระทบ
ต9อผู�ใช�บริการรายใหม9 ดังนั้นเห็นควรทบทวนในประเด็นดังกล9าว เนื่องจากเชื่อว9า
ไม9ใช9กรณีที่จะส9งผลต9อการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรเลขหมายอย9าง
มีนัยสําคัญแต9อย9างใด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๒๐ เร่ือง ร9างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม    
และร9างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม 

 
 
 



๔๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  :  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว,เบิกเหลื่อมปA ประจําปA ๒๕๖๑ : ยย.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ขยายระยะเวลาการกันเงินไว�เบิกเหลื่อมปh ประจําปh ๒๕๖๑ ของโครงการ 

จํานวน ๑๔ โครงการ จํานวนเงิน ๙๑.๕๒๖ ล�านบาท เพื่อดําเนินการเบิกจ9ายในปh 
๒๕๖๓ ท้ังนี้ ตามข�อ ๒๓ ของระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการงบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.วาระที่ ๕.๓.๑ เร่ือง การอนุมัติขยายระยะเวลากันเงินไว�เบิกเหลื่อมปh 
ประจําปh ๒๕๖๑ 

 ๒. กสทช. ประวิทย!ฯ มีข�อสังเกต ๒ ประการ ได�แก9 ๑) การขอขยายระยะเวลากัน
เงินไว�เบิกเหลื่อมปhของโครงการเหล9าน้ี ตามระเบียบสามารถทําได�เพียงปhเดียว 
ดังนั้น ในกรณีที่ไม9สามารถเบิกจ9ายเสร็จสิ้นหรือดําเนินการให�แล�วเสร็จ
ในปh ๒๕๖๓ ก็จะต�องมีผู�รับผิดชอบกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน จึงต�องติดตาม
และกํากับให�ดี และ ๒) ขอให�ตรวจสอบโครงการที่ขอกันเงินไว�เบิกเหลื่อมปh
จํานวน ๔ โครงการซ่ึงไม9มีการเบิกจ9ายในปh ๒๕๖๓ เลย ว9าเกิดปEญหาติดขัด
อย9างไร/หรือไม9 และเห็นควรที่จะต�องเร9งรัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด,วยรถของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร9างระเบียบ กสทช. ว9าด�วยรถของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... ตามที่

สํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให�นําระเบียบดังกล9าวเสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก9อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต9อไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๓.๒ เร่ือง ร9างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห9งชาติว9าด�วยรถของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิค    

ว�าด,วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา 
(JTC) คร้ังท่ี ๓ ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค., คณะกรรมการร�วมทาง
เทคนิคฝ�ายไทยว�าด,วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุฯ, คบ. 

 



๔๘ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบการกําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร9วมทาง
เทคนิคว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 
เมียนมา (JTC) คร้ังท่ี ๓ (The 3rd Meeting of Joint Technical Committee 
on  Coordination and Assignment of Frequencies  along Myanmar - 
Thailand Common Border – JTC)  ซ่ึงจัดข้ึนระหว9างวันท่ี ๑๔ – ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ เมืองพุกาม สาธารณรัฐแห9งสหภาพเมียนมา ในประเด็นด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการร9วมทางเทคนิคฝbายไทยว9าด�วยการประสาน
และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ�าน คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๓.๓ เร่ือง การกําหนดท9าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ร9วมทางเทคนิคว9าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
ไทย – เมียนมา (JTC) คร้ังท่ี ๓ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ : การปรับปรุงองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ 

การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. : นย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบ

การบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. โดยเพิ่ม “นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ! 
เปiน อนุกรรมการ” และปรับแก�ไขในส9วนของฝbายเลขานุการใหม9 จากเดิมกําหนดให� 
“ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ เปiน อนุกรรมการและผู�ช9วยเลขานุการ” 
ปรับใหม9เปiน “ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ เปiน ผู�ช9วยเลขานุการ” 
ซ่ึงเปiนการใช�อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห9งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    

 

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคําส่ังแต9งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการ
บริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ 7/2554 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 
วาระท่ี 5.3 

  



๔๙ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระท่ี ๕.๓.๔ เร่ือง การปรับปรุงองค!ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : หลักเกณฑ�การจ�ายค�าตอบแทนประจําปAของสํานักงาน กสทช. : บย. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักเกณฑ!การจ9ายค9าตอบแทนประจําปhของสํานักงาน กสทช. ภายใต�

กรอบงบประมาณไม9เกิน ๒.๕ เท9าของเงินเดือน ซึ่งเปiนไปตามระเบียบ กสทช.     
ว9าด�วยการเบิกจ9ายเงินค9าตอบแทน ประจําปh พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักเกณฑ!มาตรฐานสําหรับการจ9ายค9าตอบแทน
ประจําปh ของสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 ๑. ส9วนท่ีหน่ึง การกําหนดสัดส9วนการจ9ายค9าตอบแทนประจําปh ในส9วนของผู�ที่
ได�รับค9าตอบแทนประจําปhแบบปกติไม9เกิน ๒.๕ เท9าของเงินเดือน โดยแบ9ง
ตัวชี้วัด (KPIs) ออกเปiน ๓ ระดับ ได�แก9 ตัวชี ้วัดระดับสํานักงาน ตัวชี ้วัด
ระดับสํานัก และตัวชี้วัดระดับบุคคล ดังนี้ 
๑.๑ เลขาธิการ กสทช. กําหนดหลักเกณฑ!การจ9ายค9าตอบแทนประจําปh 

- ระดับสํานักงาน คิดเปiนร�อยละ ๕๐ (๑.๒๕ เท9าของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปiนร�อยละ ๕๐  
 (๑.๒๕ เท9าของเงินเดือน) 

๑.๒ รองเลขาธิการ กสทช. ผู�ช9วยเลขาธิการ ผู�เชี่ยวชาญพิเศษ 
      - ระดับสํานักงาน คิดเปiนร�อยละ ๓๗.๕๐ (๐.๙๔ เท9าของเงินเดือน) 
      - ระดับสํานัก คิดเปiนร�อยละ ๑๒.๕๐ (๐.๓๑ เท9าของเงินเดือน) 

    - ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปiนร�อยละ ๕๐ 
    (๑.๒๕ เท9าของเงินเดือน) 

๑.๓ ผู�อํานวยการระดับสํานัก ผู�รักษาการผู�อํานวยการระดับสํานัก และผู�เชี่ยวชาญ 
      - ระดับสํานักงาน คิดเปiนร�อยละ ๒๕ (๐.๖๒ เท9าของเงินเดือน) 
      - ระดับสํานัก คิดเปiนร�อยละ ๒๕ (๐.๖๓ เท9าของเงินเดือน) 
      - ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปiนร�อยละ ๕๐ 
        (๑.๒๕ เท9าของเงินเดือน) 
๑.๔ ผู�เชี่ยวชาญที่ไม9ได�รับมอบหมายให�กํากับดูแลสํานัก 

    - ระดับสํานักงาน คิดเปiนร�อยละ ๒๕ (๐.๖๓ เท9าของเงินเดือน) 
    - ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเปiนร�อยละ ๗๕ 

    (๑.๘๗ เท9าของเงินเดือน) 
๑.๕ ผู�ชํานาญการ ผู�อํานวยการส9วน ผู�อํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต     
      พนักงาน ลูกจ�าง 

    - ระดับสํานักงาน คิดเปiนร�อยละ ๑๒.๕ (๐.๓๑ เท9าของเงินเดือน) 
    - ระดับสํานัก คิดเปiนร�อยละ ๒๕ (๐.๖๓ เท9าของเงินเดือน) 
    - ระดับบุคคล ประกอบด�วยบทบาทหน�าที่และภารกิจที่ได�รับมอบหมาย 



๕๐ 
 

    และผลการปฏิบัติงานตาม Performance คิดเปiนร�อยละ ๖๒.๕ 
    (๑.๕๖ เท9าของเงินเดือน) 

๒. การกําหนดสัดส9วนการจ9ายค9าตอบแทนประจําปh ในส9วนของผู�ที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจําปhในระดับดีเด9นข้ึนไป (Extra) ให�กําหนดสัดส9วน
การจ9ายค9าตอบแทนประจําปhเพิ่มเติมอีกจํานวนไม9เกิน ๐.๕ เท9าของเงินเดือน 
นอกจากการจ9ายค9าตอบแทน รวมไม9เกิน ๓ เท9าของเงินเดือน  

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.วาระท่ี ๕.๓.๕ เร่ือง หลักเกณฑ!การจ9ายค9าตอบแทนประจําปhของ
สํานักงาน กสทช. 

 ๒. กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตเรื่องการกําหนดตัวชี้วัดในปh ๒๕๖๓  
ขอให�สํานักงาน กสทช. นําเร่ืองการกําหนดตัวชี้วัดในปh ๒๕๖๓ ของสํานักงาน 
กสทช. ที่ได�ไปปรึกษากับกรรมการทุกท9าน โดยรวบรวมสรุปและนําเสนอ  
ที่ประชุม กสทช. พิจารณา เพ่ือจะได�ประกาศให�ทราบต9อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ : การปรับปรุงแก,ไขระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวข,อง เพ่ือรองรับให,พนักงานซ่ึงจะมี

อายุครบหกสิบปAบริบูรณ�สามารถปฏิบัติงานต�อ : นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการให�เปiนไปตามระเบียบ กสทช. ว9าด�วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบ กสทช. ว9าด�วยการจ9ายบําเหน็จ
พนักงานและการสงเคราะห!ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ หาก
สํานักงาน กสทช. มีความจําเปiนที่ต�องจ�างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานและส9งมอบงาน
ให�ต9อเนื่อง ให�เลขาธิการ กสทช. พิจารณาเปiนรายกรณีไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๓.๖ เร่ือง การปรับปรุงแก�ไขระเบียบ กสทช. ที่เกี่ยวข�องเพื่อรองรับ
ให�พนักงานซ่ึงจะมีอายุครบหกสิบปhบริบูรณ!สามารถปฏิบัติงานต9อ 

 
ระเบียบวาระที่ ๖   :  เร่ืองอ่ืนๆ  
 

 - ไม9มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

พร�อมกล9าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล9าวอวยพรเนื่องในวันข้ึนปhใหม9 ๒๕๖๓  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.  
 

 


