
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ 

วันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห-องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู-เข-าประชุม 
 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ    
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู-ไม�เข-าประชุม 
    

๑. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ   
 
ผู-เข-าร�วมประชุม 
 

๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กสทช. 
 
เจ-าหน-าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส8วน  
   รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส8วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส8วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส8วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก8งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๙. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ8มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู-ช้ีแจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
๓. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  
  รักษาการในตําแหน8งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๔. นางรวิภา  ด�วงแดงโชติ ผู�อํานวยการส8วน สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๕. นายปรัชพัฒน!  วงษ!เนติศิลปG ผู�อํานวยการส8วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นายวสุ อมรนพวงศ! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวกัลยทรรศน! วนิชชานนท! นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๘. นางสาวสุชารีย!  ช8างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคดีและนิติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
ประธาน      กล8าวเปHดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ  
 
 ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดให�มีการแข8งขันกีฬา
ภายใน ประจําปK ๒๕๖๑ (Sport Day) โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือเชื่อมความสามัคคีและสร�างความสัมพันธ!อันดี
ระหว8างผู�บริหารและพนักงานของสํานักงาน กสทช. รวมท้ังกิจกรรมสังสรรค!ประจําปK จึงขอแจ�งให�
กรรมการ กสทช. ทุกท8านทราบ หากกรรมการท8านใดไม8ติดภารกิจก็ขอเชิญเข�าร8วมกิจกรรมในครั้งนี้    
 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 - ไม8มี - 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
 

 - ไม8มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข-อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน  
ตุลาคม ๒๕๖๑ : รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล8เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการ  
ไกล8เกลี่ยข�อพิพาทระหว8างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานการมอบอํานาจช�วงให-ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด-านกิจการโทรคมนาคม 

แทน กสทช. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : มท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการมอบอํานาจให�ดําเนินคดีต8อศาลปกครองในด�านกิจการ
โทรคมนาคม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓๐ คดี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  :  รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู-กระทําความผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
: คส. 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ให�
สํานักงาน กสทช. เร8งดําเนินการตามกฎหมายกับผู�กระทําความผิดโดยเร็วต8อไป 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  :  สถิติเรื่องร-องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : กส. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ต้ังแต8 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ท้ังนี้  ให�สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องเร8งพิจารณาดําเนินการเรื่องร�องเรียนให�เสร็จโดยเร็ว 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  :  บริษัท ทรู มูฟ จํากัด แจ-งยกเลิกข-อเสนอการคํานวณการนําส�งรายได-ตามมาตรการ
คุ-มครองผู-ใช-บริการ : คณะทํางานตรวจสอบเงินนําส�งรายได-แผ�นดินฯ นท. 

   
มติท่ีประชุม รับทราบหนังสือของบริษัท ทรู มูฟ จํากัด แจ�งยกเลิกข�อเสนอการคํานวณการ

นําส8งรายได�ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ�มครองผู�ใช�บริการเปZนการชั่วคราว
ในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การยกเลิกการทําการตลาดบริการ VoIP ภายใต-ช่ือ True Nettalk ของบริษัท 

ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด  : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบวันท่ีท่ีมีผลยกเลิกการทําการตลาดบริการ VoIP ภายใต�ชื่อ True Nettalk 

ของบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด ท้ังนี้ ต้ังแต8วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เปZนต�นไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : การร-องเรียนเก่ียวกับมาตรการปNองกันซิมดับและระยะเวลาการคุ-มครองผู-ใช-บริการ 

ในคล่ืนความถ่ีย�าน ๑๘๐๐ MHz และ ๘๕๐ MHz ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  : ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการร�องเรียนของผู�เก่ียวข�อง    

ท่ีขอให�พิจารณามาตรการปdองกันซิมดับและระยะเวลาการคุ�มครองผู�ใช�บริการใน
คลื่นความถ่ีย8าน ๑๘๐๐MHz และ ๘๕๐ MHz ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การแจ-งเปล่ียนผู-อํานวยการสถานีของ บริษัท ดีทีวี เซอร�วิส จํากัด ช�องรายการ 

D-Channel : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนผู�อํานวยการสถานีของ บริษัท ดีทีวี เซอร!วิส จํากัด 

ช8องรายการ D-Channel จากเดิม นางชลลดา วสุวัต เปลี่ยนเปZน นางสาววรรณรัตน!    
แสงสุรีย!วัชชรา โดยมีผลต้ังแต8วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ี   
สํานักงาน กสทช. เสนอ     

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การแจ-งเปล่ียนแปลงข-อมูลของบริษัท สมิหลา เคเบ้ิลทีวี จํากัด : ปส.๓ 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการเปลี่ยนแปลงข�อมูลกรรมการและท่ีอยู8ของบริษัท สมิหลา เคเบ้ิลทีวี จํากัด 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  การแจ-งเพ่ิมเติมกรรมการของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด : ปส.๓  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเพ่ิมเติมกรรมการของบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ]ป จํากัด ยกเว-นค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ

หลังจากยกเลิกการใช-บริการ (เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๖๐) : บส. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ยกเว�นค8าบริการท่ีถูก

เรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ (เลขท่ี ๑๑๔/๒๕๖๐) เนื่องจากไม8เข�าข8าย
การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภค และผู�ประกอบการได�แก�ไขปlญหาตาม  
ข�อร�องเรียนซ่ึงผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : ร-องเรียนกรณีขอให-บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ]ป จํากัด ยกเลิกการใช-บริการ True Visions 

พร-อมยกเว-นการเรียกเก็บค�าปรับกรณียกเลิกการใช-บริการก�อนครบกําหนด
สัญญา ๑ ป̀ (เลขท่ี ๔๖/๒๕๖๑) : บส. 

  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ยกเลิกการใช�บริการ 

True Visions พร�อมยกเว�นการเรียกเก็บค8าปรับกรณียกเลิกการใช�บริการก8อนครบ
กําหนดสัญญา ๑ ปK (เลขท่ี ๔๖/๒๕๖๑) เนื่องจากผู�ประกอบการได�แก�ไขปlญหา
ตามข�อร�องเรียนซ่ึงผู�ร�องเรียนยินดียุติเรื่อง ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ� มานะกิจ) 

ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ 
  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํา กสทช. (พลโท ดร. พีระพงษ! 

มานะกิจ) ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ ท8าน 
ได�แก8 นายสมัคร เชาวภานันท!  นายสุนทร เหมทานนท!  และนายภาณุ ต8อตระกูล 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว8าด�วยการจ�างท่ีปรึกษา ผู�ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู�ช8วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ี กสทช. 
พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ : ดท.   

  
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต8งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให�เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก�ไขเพิ่มเติม 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) รายงานการใช-งานสื่อสารผ�าน

ดาวเทียมต�างชาติชนิดช่ัวคราว ประจําเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๕๔ รายการ : ปท.๑  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใช�งานสื่อสารผ8านดาวเทียมต8างชาติในการจัดการถ8ายทอด
กิจกรรมสําคัญท่ัวโลก ท้ังในประเทศหรือต8างประเทศ หรือมีความจําเปZนต�อง
ให�บริการแบบเหมารวมกับการใช�ช8องสัญญาณดาวเทียมต8างชาติของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประจําเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
จํานวน ๑๕๔ รายการ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : รายงานการตรวจสอบข-อเท็จจริงการดําเนินการเพ่ือให-บริการโครงข�ายโทรทัศน�   

ท่ีใช-คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ� : จส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบข�อเท็จจริงการดําเนินการเพ่ือให�บริการโครงข8าย

โทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ!   
ของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก�ไขปlญหาการรบกวนวิทยุการบิน
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

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

ด-านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑  : กรณีบริษัท โมโน บรอดคาซท� จํากัด ช�องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน� (Mono 29) 

โฆษณาผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  : บส.   
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มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท โมโน 
บรอดคาซท! จํากัด ช8องรายการ โมโน ทเวนต้ีไนน! (Mono 29) ระงับการกระทํา 
ท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง นีเวีย เมน แอคเน8-เคลียร! 
ลิควิค โฟม NIVEA MEN ACNE-CLEAR LIQUID FOAM หรือผลิตภัณฑ!อื่นใด
ที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ 
สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือ 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทํา
ท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท โมโน บรอดคาซท! จํากัด  
ช8องรายการ โมโน ทเวนต้ีไนน! (Mono 29) ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปZนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง กรณีบริษัท โมโน บรอดคาซท! จํากัด ช8องรายการ โมโน 
ทเวนต้ีไนน! (Mono 29) โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางที่เข�าข8ายการกระทํา
ท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒  : กรณีบริษัท ดีมีเตอร� คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ N-EXT Music 

โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.     

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ดีมีเตอร! 
คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ N-EXT Music ระงับการกระทําท่ีเปZน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร (ตรา เกตุเพชร) 
เลขสารบบอาหาร ๒๐-๑-๐๑๑๕๓-๑-๐๐๔๘ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความ   
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
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บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล
อันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 
N-EXT Music ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง กรณีบริษัท ดีมีเตอร! คอร!ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 
N-EXT Music โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓  : กรณีบริษัท อาร�เอส จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ You Channel โฆษณา

ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท อาร!เอส 
จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ You Channel ระงับการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง มาจีค ยูธฟูล เรเดียนซ! เดย!ครีม หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท อาร!เอส จํากัด 
(มหาชน) ช8องรายการ You Channel ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง   



๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง กรณีบริษัท อาร!เอส จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ You Channel 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข8ายการกระทําที่เปZนการเอาเปรียบผู�บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : กรณีห-างหุ-นส�วนจํากัด ไลฟlสไตล� เรดิโอ ๑๐๕.๓๕ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ไลฟlสไตล� เรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี โฆษณาผลิตภัณฑ�ยา
และผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด 
ไลฟGสไตล! เรดิโอ ๑๐๕.๓๕ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไลฟGสไตล! เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๘๙.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี ระงับการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!ยาแคปซูลสมุนไพรบิวต้ีเฮิร!บ หรือจดทะเบียนชื่อ ยาแคปซูล
ร�านไทยประดิษฐ!โอสถ G๓๗๔/๕๓ และผลิตภัณฑ! กาแฟ เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๒-๐๐๖๕๙-๒-๐๐๑๔ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระ   
ในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) 
และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห8ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส8วนจํากัด ไลฟGสไตล! เรดิโอ ๑๐๕.๓๕ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไลฟGสไตล! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล8าว  กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปZนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส8วนจํากัด ไลฟGสไตล! เรดิโอ ๑๐๕.๓๕ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ไลฟGสไตล! เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดชลบุรี 
โฆษณาผลิตภัณฑ!ยาและผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  : กรณีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน�และวิทยุ จํากัด ช�องรายการ 7 HD โฆษณา
ผลิตภัณฑ�เครื่องสําอางที่เข-าข�ายการกระทําที่เปgนการเอาเปรียบผู-บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน!และวิทยุ จํากัด ช8องรายการ 7 HD ระงับการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง NIVEA MEN ACNE CLEAR LIQUID FOAM 
(NIVEA MEN ACNE CLEAR โฟมล�างหน�า สูตรน้ํา ตามภาพโฆษณา) หรือผลิตภัณฑ!
อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�
บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด  
ช8องรายการ 7 HD ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปZนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง กรณีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน!และวิทยุ จํากัด ช8องรายการ 7 HD 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖  : ร-องเรียนกรณีขอให-สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร�ม 

จํากัด เนื่องจากมีการตั้งค�าช�องรายการ TV Market/SAT ให-เปgนช�องเริ่มต-น
ในกล�องรับสัญญาณดาวเทียม IPM (เลขท่ี ๓๘/๒๕๖๑) : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�
บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร!ม จํากัด ระงับการกระทําการต้ังค8ากล8องรับสัญญาณ
ดาวเทียม IPM รุ8น HD Pro 2 และรุ8นอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ให�บังคับเปลี่ยนไปยัง



๑๑ 
 

ช8องรายการ TV Market/SAT ทุกครั้งท่ีเปHดกล8องรับสัญญาณฯ อันถือเปZนการฝ}าฝ~น 
หรือไม8ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�บริการ
โครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให�แก�ไขปรับปรุงให�แล�ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต8วันท่ีได�รับหนังสือ หากบริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร!ม 
จํากัด ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะใช�มาตรการทางปกครอง
โดยกําหนดค8าปรับทางปกครอง ให�บริษัทฯ ชําระในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต8อไป 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบบริษัท ไอพีเอ็ม 
แพลทฟอร!ม จํากัด เนื่องจากมีการต้ังค8าช8องรายการ TV Market/SAT ให�เปZน
ช8องเริ่มต�นในกล8องรับสัญญาณดาวเทียม IPM (เลขท่ี ๓๘/๒๕๖๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗  : ร-องเรียนกรณีขอให-สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ� ชาเจสัน

วินเตอร� (Jason Winter) ของช�องรายการ Chic Station มีการโฆษณาอวดอ-าง
สรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๒๖๒/๒๕๕๙) : บส.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการ
โฆษณาผลิตภัณฑ! ชาเจสัน วินเตอร! (Jason Winter) ของช8องรายการ Chic Station  
มีการโฆษณาอวดอ�างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๒๖๒/๒๕๕๙) เนื่องจากการกระทํา
ดังกล8าวเกิดข้ึนก8อนท่ีบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด จะได�รับหนังสือ
คําสั่งเตือนทางปกครองจากสํานักงาน กสทช. ซ่ึง กสท. ปฏิบัติหน�าท่ีแทน กสทช. 
ได�มีการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนของกฎหมายในการกํากับดูแลการกระทํา
ท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!เสร็จสิ้น 
ตามเจตนาของเรื่องร�องเรียนดังกล8าวแล�ว     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ! ชาเจสันวินเตอร! (Jason Winter) ของช8องรายการ Chic Station 
มีการโฆษณาอวดอ�างสรรพคุณเกินจริง (เลขท่ี ๒๖๒/๒๕๕๙) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘  :  กรณีบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด ช�องรายการ PSI สาระดี โฆษณาผลิตภัณฑ� 

เครื่องสําอาง ท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท พีเอสไอ 
สาระดี จํากัด ช8องรายการ PSI สาระดี ระงับการกระทําที่เปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ONICE หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการ
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล   
อันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด ช8องรายการ PSI สาระดี 
ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปZน
เงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง    

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง กรณีบริษัท พีเอสไอ สาระดี จํากัด ช8องรายการ PSI สาระดี 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙  : กรณีบริษัท กานต�มณี เน็ตเวิร�ค จํากัด ช�องรายการ KM CHANNEL โฆษณา

ผลิภัณฑ�สุขภาพ ท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท กานต!มณี 
เน็ตเวิร!ค จํากัด ช8องรายการ KM CHANNEL ระงับการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร คลอด้ี พลัส ผลิตภัณฑ!อาหาร สารสกัด
จากเห็ดหลินจือผสมผงถ่ังเช8า เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๔๑๕๓-๑-๐๑๗๘    
และผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง เซนโปร แฮร! โทนิค (ST.PRO HAIRTONIC SERUM) 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความ



๑๓ 
 

เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง  
โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท กานต!มณี 
เน็ตเวิร!ค จํากัด ช8องรายการ KM CHANNEL ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทาง
ปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง    

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง กรณีบริษัท กานต!มณี เน็ตเวิร!ค จํากัด ช8องรายการ KM 
CHANNEL โฆษณาผลิภัณฑ!สุขภาพ ท่ีอาจเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : กรณีบริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ช�องรายการ 13 สยามไทย โฆษณา

ผลิตภัณฑ�อาหารท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่ง เตือนทางปกครองให�บริษัท 
เสียงประชาชนไทย จํากัด ช8องรายการ 13 สยามไทย ระงับการกระทําท่ีเปZนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร อัลเบียน แคลซิเลต (Albion 
Calcilate) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๘๖๕๙-๕-๐๐๓๒ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
คอลลาเจนจากปลา (ตรา อีวอล) เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๔๑๕๓-๕-๐๐๐๑ 
ผลิตภัณฑ!อาหารเครื่องด่ืมสมุนไพรก�านตอง แฮปปK�พีเพิลเฟรซ ตรา ๑๓ สยามไทย 
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๒-๐๓๘๕๘-๒-๐๐๐๓ จดทะเบียนชื่อ เครื่องด่ืมสมุนไพร
ก�านตอง (ผักคาวตอง) ตรา ๑๓ สยามไทย แฮปปK� พีเพิล เฟรซ Kantong Herbal 
Beverage ๑๓ Siamthai HAPPY PEOPLE FRESH Brand และผลิตภัณฑ!อาหาร 
เครื่องดื่มสมุนไพรก�านตอง (ผักคาวตอง) ตรา 13 สยามไทย เอ็กตร�าแฮปปK�  
พีเพิล เฟรซ (Kantong Herbal Beverage 13 Siamthai EXTRA HAPPY PEOPLE 
FRESH Brand) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๒-๐๓๘๕๘-๒-๐๐๐๔ หรือผลิตภัณฑ!
อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�
บริการหรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทาง



๑๔ 
 

วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับ
หนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด 
ช8องรายการ 13 สยามไทย ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีก
วันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง กรณีบริษัท เสียงประชาชนไทย จํากัด ช8องรายการ 13 สยามไทย 
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีอาจเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : กรณีบริษัท โรส เอ็นเตอร�เทนเม-น คอร�ปอเรช่ัน จํากัด ช�องรายการ 4050 

Channel โฆษณาผลิตภัณฑ�เสริมอาหารท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการ 
เอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท โรส    
เอ็นเตอร!เทนเม�น คอร!ปอเรชั่น จํากัด ช8องรายการ 4050 Channel ระงับการ
กระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร คลอด้ี พลัส 
(CORDY PLUS) เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด
ที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา 
๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�น คอร!ปอเรชั่น จํากัด ช8องรายการ 4050 
Channel ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 



๑๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง กรณีบริษัท โรส เอ็นเตอร!เทนเม�น คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
ช8องรายการ 4050 Channel โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารท่ีอาจเข�าข8ายการกระทํา
ท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ช�องรายการ อีสานทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหาร 

ท่ีอาจเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ไทยทีวี 
ดิจิตอล จํากัด ช8องรายการ อีสานทีวี ระงับการกระทําที่เปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร หลินจือโกะ (Lingzhigo) 
เลขสารบบอาหาร ๑๒-๑-๑๓๓๕๓-๒-๐๐๒๕ และโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหาร 
เคลียร!วิส (Klearvis) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๒๙๕๔-๒-๐๐๓๗ หรือผลิตภัณฑ! 
อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�า หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ
เก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือ 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี
เปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ช8องรายการ 
อีสานทีวี ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จํากัด ช8องรายการ อีสานทีวี 
โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีอาจเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : บริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ HIT Variety 
โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ ท่ีเข-าข�ายการกระทําท่ีเปgนการเอาเปรียบผู-บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอส อาร! เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ HIT Variety ระงับการกระทําท่ีเปZนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง Kriss ผลิตภัณฑ!
เสริมอาหาร สารสกัดจากเห็ดหลินจือ (ตราเนเจ�อร!-พลัส) REISHI EXTRACT 
DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (NATURE-PLUS BRAND) เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๑-๐๙๔๕๙-๒-๐๐๐๑ ผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง มิราเคิลไวท! และผลิตภัณฑ!
เครื่องสําอาง Desly Super Solution Serum หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปZนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
หรือโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม8เปZนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ 
แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 
HIT Variety ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปZนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง บริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 
HIT Variety โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ ท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปZนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของ ห-างหุ-นส�วนจํากัด สไมล�เรดิโอ 

หนองบัวลําภู จํานวน ๓ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  



๑๗ 
 

 ๑. อนุญาตให�ต8ออายุการทดลองประกอบกิจการให�แก8ห�างหุ�นส8วนจํากัด สไมล!เรดิโอ 
หนองบัวลําภู จํานวน ๓ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๑ ปK นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ครบถ�วนตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด 
สไมล!เรดิโอ หนองบัวลําภู ทราบภายใน ๗ วัน นับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง พิจารณาต8ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส8วนจํากัด 
 สไมล!เรดิโอ หนองบัวลําภู จํานวน ๓ สถานี             
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : พิจารณาคําขอให-พิจารณาใหม� กรณีไม�อนุมัติให-สมาชิกสมาคมสมัชชามวลชน 
 เพ่ือความม่ันคง เปล่ียนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๔๕ สถานี : ปส.๑ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�รับคําขอให�พิจารณาใหม8 ของสมาชิกสมาคมสมัชชามวลชน 

เพ่ือความม่ันคง จํานวน ๓๘ สถานี ไว�พิจารณา เนื่องจากมีเหตุแห8งการขอให�
พิจารณาใหม8 ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) (๔) และวรรคสาม แห8งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเห็นชอบให�แก�ไขคําสั่ง
ทางปกครอง ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ กรณีมีมติไม8อนุมัติให�สมาชิกสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง 
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการเปZนบริการทางธุรกิจ เปZนอนุมัติ
ให�สมาชิกสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง ดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการได� เนื่องจากเข�าหลักเกณฑ!การเปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ ตามข�อ ๑ ข�อ ๒.๓ และข�อ ๓.๒ (๒) 
ของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภท
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ฉบับลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ประกอบข�อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให�ดําเนินการ
ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและเอกสารประกอบคําขอ 
ตลอดจนชําระค8าธรรมเนียมพิจารณาคําขอประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต8วันที่ได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณา 
ตามเง่ือนไขตามข�อ ๕ ของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ฉบับลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข�อ ๕.๓  



๑๘ 
 

 ๒. เห็นชอบให�ยกคําขอให�พิจารณาใหม8 ของสมาชิกสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือ
ความม่ันคง จํานวน ๗ สถานี เนื่องจากมิได�ดําเนินการต8ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการภายในกําหนดระยะเวลา ๖ เดือน นับแต8วันท่ีอายุใบอนุญาต
สิ้นสุดลง และสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. 
ว8าด�วยหลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
และหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สิ้นสุดลงทันที ท้ังนี้ ตามข�อ ๙ วรรคสี่ และวรรคห�า ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ จํานวน ๔ สถานี และเนื่องจากไม8มีเหตุแห8งการขอให�พิจารณาใหม8 
ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) - (๔) แห8งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จํานวน ๓ สถานี 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ยื่นคําขอ 
ให�พิจารณาใหม8ทราบต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง พิจารณาคําขอให�พิจารณาใหม8 กรณีไม8อนุมัติให�สมาชิก
สมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความม่ันคง เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔๕ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การพิจารณาคําขอต�ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานี

วิทยุกระจายเสียงในเครือข�ายสมาคมผู-ส่ือข�าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา  
 (หลวงปูzแอ]ว สุธมฺมปาโล) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุมัติให�ต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให�แก8สมาคมผู�สื่อข8าว

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู}แอ5ว สุธมฺมปาโล) จํานวน ๒ สถานี ได�แก8 
สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห8งชาติและสังคมประจําจังหวัดพิษณุโลก 
“คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ” (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๔๔) และสถานี
วิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห8งชาติและสังคมประจําจังหวัดพิษณุโลก 
“คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ” (รหัสสถานี ๑๓๕๔๐๔๔๖) โดยให�มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับต้ังแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุดลง เนื่องจากปรากฏประวัติการดําเนินการท่ีขัดต8อเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในเรื่องการติดต้ังสายอากาศท่ีมีความสูงเกินกว8าท่ีได�รับอนุญาต  

 ๒. เห็นชอบให�สมาคมผู�สื่อข8าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู}แอ5ว สุธมฺมปาโล) 
ยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห8งชาติ
และสังคมประจําจังหวัดพิษณุโลก “คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ” (รหัสสถานี 
๑๓๕๒๐๔๔๔) และสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห8งชาติและ



๑๙ 
 

สังคมประจําจังหวัดพิษณุโลก “คลื่นสาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ” (รหัสสถานี 
๑๓๕๔๐๔๔๖) ให�เหมาะสมตามหลักการต้ังชื่อสถานีท่ีคณะกรรมการกําหนด 
เพ่ือมิให�เกิดความสับสนหรือหลงผิดเก่ียวกับการให�บริการวิทยุกระจายเสียง
ของท้ังสองสถานี ตลอดจนปรับเปลี่ยนผังรายการและรูปแบบการจัดรายการ
ของท้ังสองสถานีให�มีความแตกต8างกัน เพ่ือเพ่ิมช8องทางการเข�าถึงข�อมูลท่ี
หลากหลายและมีคุณภาพของกลุ8มผู�ฟlงในพ้ืนท่ี ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต8วันท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งสิทธิการทดลองประกอบกิจการ  

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาให�สมาคม
ผู�สื่อข8าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา (หลวงปู}แอ5ว สุธมฺมปาโล) ทราบต8อไป  

    
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การพิจารณาคําขอต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข8ายสมาคมผู�สื่อข8าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 
(หลวงปู}แอ5ว สุธมฺมปาโล) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : การอนุญาตให-บริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ

เพื่อให-บริการโทรทัศน�ที่ไม�ใช-คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๗ 
ช�องรายการ : ปส. ๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
แก8บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๗ ช8องรายการ 
(๑) ช8องรายการ DW (English) ๒) ช8องรายการ Euronews ๓) ช8องรายการ 
FRANCE24 (English) ๔) ช8องรายการ Channel NewsAsia International 
๕) ช8องรายการ eGG Network  ๖) ช8องรายการ CNN International และ 
๗) ช8องรายการ Cartoon Network) โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปK นับแต8วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�ง
เงื ่อนไขการเปZนผู �ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม8ใช�คลื ่นความถ่ี  
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด  
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

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



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! เน็ทเวอร!ค จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 จํานวน ๗ ช8องรายการ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การอนุญาตให-บริษัท บันนี่ เวนเจอร� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Playboy TV  : ปส. ๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช8องรายการ Playboy TV แก8บริษัท บันนี่ เวนเจอร! จํากัด โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปK นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปZนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท บันนี่ เวนเจอร! จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท บันนี่ เวนเจอร! จํากัด ประกอบกิจการ
 เพื่อให�บริการโทรทัศน!ที่ไม8ใช�คลื ่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ 
 Playboy TV      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : การอนุญาตให-บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน�

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Choice TV  : ปส. ๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด 

ช8องรายการ Choice TV 



๒๑ 
 

๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช8องรายการ Choice TV แก8บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด โดยให�มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปK นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปZนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับกิจการ
ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด 
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

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

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
 ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องรายการ Choice TV          
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ :  การอนุญาตให-บริษัท เนกซ� สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให-บริการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

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

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
แก8บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด จํานวน ๘ ช8องรายการ (๑) ช8องรายการ FOX MOVIES 
๒) ช8องรายการ FOX ACTION MOVIES ๓) ช8องรายการ ของดีประเทศไทย เอชดี 
๔) ช8องรายการ มายไซน! เอชดี ๕) ช8องรายการ JUST FOR FUN ๖) ช8องรายการ 
THAINESS TV ๗) ช8องรายการ EURONEWS และ ๘) ช8องรายการ สํารวจโลก เอชดี) 
โดยให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปK นับแต8วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน 
กสทช. จัดทําใบอนุญาตพร�อมแจ�งเง่ือนไขการเปZนผู�ให�บริการโทรทัศน! สําหรับ
กิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด   
ถือปฏิบัติโดยเคร8งครัด 

 ๒.  มอบหมายสํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! 
(ปส.๒) จัดส8งผังรายการให�สํานักคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (บส.) เพ่ือใช�ในการกํากับดูแลด�านการคุ�มครองผู�ใช�บริการโฆษณา
อาหารและยา และสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู�ประกาศ  



๒๒ 
 

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (ผส.) เพ่ือใช�ในการติดตามกํากับดูแล   
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เนกซ! สเตป จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ :  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให-บริการ            
                        โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุ]ป จํากัด     
                             จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

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

เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ ดังนี้ 

 ๑.๑ ช8องรายการ Travel Channel Thailand ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0082-56 
ต้ังแต8วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปZนต�นไป  

 ๑.๒ ช8องรายการ Sports Illustrated ใบอนุญาตเลขท่ี B1-S21040-0114-56 
ต้ังแต8วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปZนต�นไป 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด  
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และให�ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! และแจ�งผลการดําเนินการ
มายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู 
วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศของช�องรายการโทรทัศน� 

ท่ีไม�ใช-คล่ืนความถ่ี ช�อง PEACE TV ในช�วงเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั ่งเตือนทางปกครองต8อ
บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการ PEACE TV ให�ระงับการกระทําท่ีมีลักษณะ



๒๓ 
 

ต�องห�ามดังกล8าว ตามข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการ
อนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจาก 
การออกอากาศรายการ “เดินหน�าต8อไป” เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. และรายการ “หยิบข8าวมาคุย” เม่ือวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. มีลักษณะเปZนการต�องห�ามมิให�ออกอากาศตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การให�ความร8วมมือต8อการปฏิบัติงานคณะรักษาความสงบแห8งชาติและการ
เผยแพร8ข�อมูลข8าวสารต8อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบแห8งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก�ไขเพ่ิมเติมประกาศ
คณะรักษาความสงบแห8งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ อันเปZนการขัดต8อข�อกําหนด  
ในบันทึกข�อตกลง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว8างสํานักงาน กสทช. 
และบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน! ช8องรายการ 
PEACE TV และการกระทําดังกล8าวยังเปZนการขัดต8อมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท 
พีซ เทเลวิชั่น จํากัด ฝ}าฝ~นหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. จะใช�มาตรการปรับ 
ทางปกครองหรือพักใช� หรือเพิกถอนใบอนุญาตต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของ   
ช8องรายการโทรทัศน!ท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี ช8อง PEACE TV ในช8วงเดือนมิถุนายน – 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ อาจมีเนื้อหาไม8เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : ข-อร-องเรียนกรณีขอให-ตรวจสอบการออกอากาศรายการ "สปริงนิวส� อาสาคลายทุกข�" 

เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช�องสถานีโทรทัศน�สปริงนิวส� (ช�อง ๑๙) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. เห็นชอบให�ยืนยันมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ "สปริงนิวส! 
อาสาคลายทุกข!" เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางช8องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8องสถานีโทรทัศน!สปริงนิวส! (ช8อง ๑๙) ในกรณีท่ี  
ผู�ร�องเรียนขอให�พิจารณาเรื่องดังกล8าวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเปZนการร�องเรียนใน
ประเด็นเดิมและไม8ปรากฏข�อเท็จจริงหรือพยาน หลักฐานใหม8  

 ๒. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน ในประเด็นท่ีผู�ร�องเรียนเห็นว8าแขกรับเชิญกล8าว
อ�างว8าได�บริจาคทาง ๒ เลนส! ถวายให�โครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยปราศจากข�อเท็จจริง เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากข�อมูล 
ข�อเท็จจริง เอกสารหลักฐานจากหน8วยงานท่ีเก่ียวข�องแล�ว พบว8า แขกรับเชิญ



๒๔ 
 

ในรายการมีความเข�าใจโดยสุจริตว8าตนได�มีการถวายท่ีดินแด8สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจริง จากการท่ีแขกรับเชิญได�ลงนามใน
หนังสือยินยอมให�มีการใช�ท่ีดินของตนเพ่ือประโยชน!ในการขยายถนนเข�า
โครงการปลูกป}าและสร�างศูนย!การเรียนรู�เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
ณ เขาพระยาเดินธง ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
โดยไม8เรียกร�องค8าตอบแทนจริง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
"สปริงนิวส! อาสาคลายทุกข!" เม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางช8องรายการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8องสถานีโทรทัศน!สปริงนิวส! (ช8อง ๑๙) อาจมีเนื้อหา 
ไม8เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๓/๒๕๖๑ ระหว�างบริษัท เน็ตเวิร�ค 

เคเบ้ิลทีวี จํากัด (ผู-ฟNองคดี) กับ กสทช. (ผู-ถูกฟNองคดีท่ี ๑) และสํานักงาน กสทช. 
(ผู-ถูกฟNองคดีท่ี ๒) : มส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการมอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ 

หรือเลขาธิการ กสทช. หรือผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
เปZนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําให�การแก�คําฟdองคดี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๑๓/๒๕๖๑ ระหว8าง
บริษัท เน็ตเวิร!ค เคเบ้ิลทีวี จํากัด (ผู�ฟdองคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟdองคดีท่ี ๑) และ
สํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟdองคดีท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด-านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑  : การยกเลิกและรับรองให-ทําหน-าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล�นควบคุมข�าย

ประจําจังหวัดชัยภูมิ : คท. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     



๒๕ 
 

 ๑. อนุมัติให�ยกเลิกการทําหน�าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล8นควบคุมข8ายของ
สมาคมนักวิทยุสมัครเล8นและอาสาสมัครจังหวัดชัยภูมิ และให�ยกเลิกการ
อนุญาตต8างๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงใบอนุญาตวิทยุคมนาคมท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

 ๑.๑ ใบอนุญาตให� ต้ัง สถานีวิทยุคมนาคม จํานวน ๒ ฉบับ 
  ฉบับท่ี ๐๖๐๒๓๙๐๐๐๐๓๙ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙   
  ฉบับท่ี ๐๓๐๑๖๐๐๐๘๐๖๙ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  
 ๑.๒ ใบอนุญาตให� ใช� ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม จํานวน ๔ ฉบับ 
  ฉบับท่ี ๐๖๐๒๓๙๐๐๐๐๓๖ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙   
  ฉบับท่ี ๐๖๐๒๓๙๐๐๐๐๓๗ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙ 
  ฉบับท่ี ๐๖๐๒๓๙๐๐๐๐๓๘ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๓๙   
  ฉบับท่ี ๐๓๐๑๖๐๐๐๘๐๗๐ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 ๒. อนุมัติในหลักการอนุญาตให�สมาคมนักวิทยุสมัครเล8นจังหวัดชัยภูมิ ต้ังสถานี

วิทยุสมัครเล8นควบคุมข8าย ณ เลขท่ี ๒๕๑/๘ หมู8ท่ี ๔ ชุมชนโนนสาทร ตําบลในเมือง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สัญญาณเรียกขานประจําสถานี HS3AC 
โดยมีสํานักงานใหญ8ของสมาคมต้ังอยู8เลขท่ี ๑๒/๒๘ หมู8ท่ี ๖ ชุมชนหนองสังข! 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยให�สมาคมนักวิทยุ
สมัครเล8นจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล8น และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล8น (ฉบับท่ี ๒) ต8อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง การยกเลิกและรับรองให�ทําหน�าท่ีบริหารสถานีวิทยุสมัครเล8น
ควบคุมข8ายประจําจังหวัดชัยภูมิ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเป�ลที บรอดแบนด� 
จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว8าง
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! 
จํากัด (มหาชน) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว8างบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปHลที 
บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : บันทึกแก-ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว�าง
บริษัท ทริปเป�ลที บรอดแบนด� จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) : ชท. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ครั้งท่ี ๑ ระหว8าง
บริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง บันทึกแก�ไขเพ่ิมเติมสัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม 
ครั้งท่ี ๑ ระหว8างบริษัท ทริปเปHลที บรอดแบนด! จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : นายนฤนาท เอ้ือบุญกุล ร-องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบป�ญหา

ไม�สามารถใช-บริการอินเทอร�เน็ตผ�านโทรศัพท�เคล่ือนท่ีได-ตามท่ีโฆษณาไว- : รท.  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม กรณีนายนฤนาท เอ้ือบุญกุล ร�องเรียนบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จํากัด กรณีประสบปlญหาไม8สามารถใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ8าน
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�ตามท่ีโฆษณาไว� ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ได�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนที่เลขหมาย 
๐๘ ๕๐๕๖ ๙๒๔๓ โดยมีคุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
จากการตรวจสอบคุณภาพการให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลสําหรับ
เทคโนโลยี ๓G และ ๔G พบว8า คุณภาพสัญญาณอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
ไม8อยู8ในเกณฑ!ท่ีกําหนดตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการ
ให�บริการโทรคมนาคมประเภทข�อมูลผ8านโครงข8ายโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี    
ซ่ึงบริษัทฯ จะต�องดําเนินการปรับปรุงคุณภาพสัญญาณการให�บริการประเภท
ข�อมูลให�เปZนไปตามเกณฑ!ท่ีสํานักงาน กสทช. กําหนด ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ 
รายงานผลการดําเนินงานดังกล8าวให�สํานักงาน กสทช. ภายในเวลา ๓๐ วัน 
และบริษัทฯ ต�องเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก8ผู�ร�องเรียน โดยคืนเงินส8วนต8าง
ท่ีได�สมัครรายการส8งเสริมการขายอินเทอร!เน็ต จํานวน ๑๖๐ บาท ตามคําขอ
ของผู�ร�องเรียน ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาให�บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ๒. กรณีผู�ร�องเรียนเรียกร�องให�บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ชดใช�ค8าเสียหาย
เชิงลงโทษนั้น เปZนกรณีท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 



๒๗ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ไม8ได�กําหนดให�เปZนอํานาจ กสทช. และสํานักงาน กสทช. ท่ีจะดําเนินการได�  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง นายนฤนาท เอ้ือบุญกุล ร�องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
 กรณีประสบปlญหาไม8สามารถใช�บริการอินเทอร!เน็ตผ8านโทรศัพท!เคลื่อนท่ีได�
 ตามท่ีโฆษณาไว� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การครบกําหนดวาระของกรรมการตรวจสอบภายใน (พลเอก กมล แสนอิสระ 

ประธานกรรมการฯ) : ภบ. 
       
มติท่ีประชุม  ๑. รับทราบการครบกําหนดวาระของกรรมการตรวจสอบภายใน (พลเอก กมล  แสนอิสระ 

ประธานกรรมการฯ) 
 ๒. มอบหมายให�ประธาน กสทช. เปZนผู�พิจารณาแต8งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน�าท่ี

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ เพ่ือให�เปZนไปตามมาตรา ๖๘ 
วรรคสอง แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การครบกําหนดวาระของกรรมการตรวจสอบภายใน 
(พลเอก กมล  แสนอิสระ ประธานกรรมการฯ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร�างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ ว�าด-วยการจําหน�ายหนี้ พ.ศ. .... และร�างหลักเกณฑ� 
การบริหารจัดการหนี้  :  นย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร8างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และ

กิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ ว8าด�วยการจําหน8ายหนี้ พ.ศ. .... และร8างหลักเกณฑ!
การบริหารจัดการหนี้ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�รับข�อคิดเห็น 
ของท่ีประชุมไปแก�ไขปรับปรุงข�อความในข�อ ๑๒ ของร8างระเบียบฯ ก8อนนําเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามและนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให�มีผล
บังคับใช�ต8อไป  

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

 



๒๘ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง ร8างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ ว8าด�วยการจําหน8ายหนี้ พ.ศ. .... 
และร8างหลักเกณฑ!การบริหารจัดการหนี้ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๒๑๒ ลงวันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑     
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุมระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ ดังนี้ 

  “ผมเห็นว8าการกําหนดไว�ในระเบียบชัดเจนถึงลักษณะของหนี้ท่ีจะจําหน8าย
เปZนหนี้สูญ ในกรณีท่ีหากสํานักงาน กสทช. จะดําเนินคดีทางศาลจะไม8คุ�มกับ
ค8าใช�จ8ายตามร8างระเบียบข�อ ๗ นั้น เปZนแนวทางท่ีอาจสร�างปlญหาระยะยาวให� 
เนื่องจากขาดการพิจารณาอย8างรอบคอบถึงผลกระทบต8อพฤติกรรมของ
ลูกหนี้ในอนาคต (ไม8สอดคล�องกับหลักเศรษฐศาสตร!เชิงพฤติกรรม) โดยจะ
เปZนช8องว8างท่ีทําให�ลูกหนี้รายเล็กซ่ึงเห็นว8าหนี้ท่ีเกิดข้ึนมีจํานวนไม8ถึงเกณฑ! 
จึงเลือกจะไม8ชําระหนี้เพราะคาดหมายได�ว8าจะถูกจําหน8ายเปZนหนี้สูญตามท่ี
ระเบียบกําหนด ซ่ึงอาจก8อให�เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการหนี้ของ
สํานักงาน กสทช. ในอนาคต”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําป̀ ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�
มาตรา ๕๒ (๑) แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม การดําเนินการให-ประชาชนได-รับบริการด-านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมอย�างท่ัวถึงและบริการสังคม ตลอดจน
ส�งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู-ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบโครงการศึกษาประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และแนวทางการพัฒนาการ

รับชมโทรทัศน!ระบบดิจิตอลภาคพ้ืนดินในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ8าน 
วงเงิน ๕,๒๑๓,๕๗๕.๐๐ บาท หน8วยงาน สํานักงานศูนย!วิจัยและให�คําปรึกษา
แห8งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร! ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 ๒. ไม8เห็นชอบโครงการการนําเสนอระบบการถ8ายทอดองค!ความรู�ของภูมิปlญญาชาวบ�าน 
ทางวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการพัฒนาท�องถิ่น ตามภูมิภาคของประเทศไทย 
วงเงิน ๑,๘๙๘,๓๙๑.๓๓ บาท หน8วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาทบทวนอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุน 
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปK ๒๕๖๑ 
ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๑) แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�าน



๒๙ 
 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมอย8างท่ัวถึง และ
บริการสังคม ตลอดจนส8งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู�ประกอบกิจการบริการชุมชน 
ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาอนุมัติการดําเนินการโครงการก�อสร-างอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� 
 : ยย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. พลโท 

ดร. พีระพงษ!ฯ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. อนุมัติยกเลิกมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง การลดขอบเขตงานก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8 
ท่ีมีมติปรับลดวงเงินงบประมาณโครงการฯ คงเหลือ ๑,๕๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 
เพ่ือให�การดําเนินการจัดจ�างงานก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. 
แห8งใหม8 สอดคล�องกับงบประมาณรายจ8ายที่ผ8านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ (คณะกรรมการ DE) แล�ว 

 ๒. อนุมัติให�ดําเนินการก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8 
เต็มตามรูปแบบรายการและวัตถุประสงค!เดิม ตามกระบวนการพัสดุ โดยมีผล
การประกวดราคาในส8วนของงานก8อสร�างฯ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จํานวนเงิน 
๒,๖๔๓.๐๐๐ ล�านบาท ท่ีได�ดําเนินการไว�แล�วเพ่ือให�สอดคล�องกับงบประมาณ
รายจ8าย ประจําปK ๒๕๖๒ โครงการก8อสร�างอาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8  
ท่ีผ8านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ DE และมติ กสทช. ครั้งท่ี 
๒๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล�ว 

 

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดทํา
บันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการดําเนินการโครงการก8อสร�าง
อาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8 

 ๒. กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๑๖๖ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ขอให�แนบความเห็นตามบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๑๕๐ ลงวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
วาระท่ี ๕.๓.๖ ไว�ในหมายเหตุท�ายมติท่ีประชุม ดังนี้ 

        “๑. หลังจากท่ีประชุม กสทช. ได�มีมติชะลอการก8อสร�างอาคารสํานักงาน 
กสทช. แห8งใหม8 เนื่องจากจะมีการสรรหาคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม8
ตามกฎหมาย ซ่ึงมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน  



๓๐ 
 

         ๒. ภายหลังจากนั้น มีคําสั่งของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห8งชาติ (คสช.)  
ตามมาตรา ๔๔ ให�ชะลอการสรรหา กสทช. และให�กรรมการชุดเดิมยังคง
ปฏิบัติหน�าท่ีต8อไป ซ่ึงทําให�ปรากฏโดยแน8ชัดแล�วว8ายังไม8มีกรรมการ กสทช.  
ชุดใหม8เข�ามาดําเนินการพิจารณาตามมติ กสทช. ด�วยข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน 
สํานักงาน กสทช. จึงควรเร8งนําเสนอต8อ กสทช. เพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกล8าว
ให�เปZนท่ียุติเพ่ือไม8ให�เกิดความเสียหายต8อเอกชน ซ่ึงเปZนผู�ชนะการประกวดราคา
เพ่ือจ�างก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8 

  ๓. การท่ีสํานักงาน กสทช. นําเสนอคณะกรรมการ กสทช. เพ่ือให�พิจารณา
รายงานผลการเจรจาต8อรองกับบริษัท เพาเวอร!ไลน! เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
และพิจารณาให�ความเห็นชอบในการอนุมัติสั่งจ�างก8อสร�างและตกแต8งภายใน
อาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8ในขณะนี้ จะทําให�กรรมการ กสทช. ต�องเปZน
ผู�รับผิดชอบต8อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน สํานักงาน กสทช. จึงต�องชี้แจงข�อเท็จจริง
ต8อกระบวนการท่ีเกิดข้ึนและความล8าช�า รวมถึงต�องนําเสนอกระบวนการและ
แนวทางเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

  ๔. ในการพิจารณาโครงการก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แห8งใหม8 กระผมไม8เห็นด�วยตั้งแต8เริ่มต�นกระบวนการเห็นชอบ
ขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง และกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างท้ังหมด 
ท้ังนี้ หากจะดําเนินการก็ต�องคํานึงถึงความจําเปZนและประโยชน!ที่จะเกิด
ต8อองค!กรเปZนหลัก และการใช�จ8ายงบประมาณควรคํานึงถึงวินัยทางการคลัง
และความมีประสิทธิภาพด�วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  :  เรื่องค-างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร�างโครงสร-างสํานักงาน กสทช. : บย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร8างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 

ออกไป และให�สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต8อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 

 - ไม8มี - 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

พร�อมกล8าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล8าวปHดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๒  น.  
 


