
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ    
๓. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ   
๕. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
    

๑. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ติดภารกิจ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลโท ฤทธิชัย เถาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ ประธาน กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

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



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑. นางดวงเดือน  เสวตสมบูรณ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๒. นางสาวอัจฉรา ปัญยวานิช ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรบุคคล 
๓.   นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วน ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
  สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 
๕.   นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ  ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นางรวิภา  ด้วงแดงโชต ิ ผู้อ านวยการส่วน ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๗. นางสาวพรทิพา  ตันติพัฒนะมนตรี ผู้อ านวยการส่วน ส านักทรัพยากรบุคคล 
๘. นายชาญณรงค์ มหาราต วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
๙.   นาวาอากาศตรี สมชาย เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักทรัพยากรบุคคล 
๑๐. นางชาลินี  วังโพธิ์สพ นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง 
   ส านักทรัพยากรบุคคล 
๑๑. นางสาวสุชารีย์  ช่างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๑๒. นางลักษมี ประกอบกิจ นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคดีและนิติการ                                                         
๑๓. นางสาวกชมน  ทวิชศรี นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
  สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 
๑๔.  นางสาววรันธร นารีนุช นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
 
 
 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. รศ. 
ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ และเลขาธิการ กสทช. ไปร่วมงานเปิดตัวมาตรการ 
“การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่
ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ชายขอบภายใต้โครงการลงทะเบียน เพ่ือ
สวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเน็ตชายขอบ 
ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้ให้การสนับสนุนไปแล้ว จ านวน ๓,๕๒๐ หมู่บ้าน        
โดยการสนับสนุนค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตจ านวนเดือนละ ๒๐๐ บาท /ครัวเรือน 
หลังจากนั้นได้แถลงข่าวร่วมกับผู้แทนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม   
ที่เข้าร่วมโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ชายขอบ  

๒. ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ส านักงาน กสทช. ก าหนดจัดการประมูลเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จ านวน ๙๙๙ เลขหมาย 
ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. ขอเชิญกรรมการเข้าร่วม
สังเกตการณ์การประมูลและฝากประชาสัมพันธ์การประมูลดังกล่าวให้แก่
ผู้สนใจภายนอกได้ทราบด้วย 

 ๓. ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอกาสให้
คณะกรรมการ กสทช. และผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน กสทช.  เข้าเฝ้าฯ 
เพ่ือทูลเกล้าถวายเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด  
“วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม จึงขอแจ้งก าหนดการให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการ 
ส าหรับรายละเอียดส านักงาน กสทช. จะแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ 
  
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที ่          
๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 

มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๔      :  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  :   รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ ารองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที 

ศุกลรัตน์) ประจ าเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : รองประธาน กสทช. 
(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ ารองประธาน กสทช. (พันเอก 
ดร. นที ศุกลรัตน์)  ประจ าเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ท่าน 
ได้แก่ นายต่อพงศ์ เสลานนท์  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  และ รศ.ดร. พนา ทองมีอาคม 
ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่          
รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์)  เสนอ 

 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมแผน
กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ฯ  สบ. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพ่ือสังคมของส านักงาน กสทช. ระหว่างเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบ 
กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ ง การปฏิบัติหน้าที่  และการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : มท. ทท. คท.  
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก

ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตเรื่อง ผู้ประกอบกิจการตั้งเสาส่งสัญญาณเผยแพร่คลื่น
ก่อนได้รับอนุญาตซึ่งมีความผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต         
โดยเห็นว่าเรื่องท านองนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาต่อเนื่อง และก็จะเกิดปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนขึ้นมาว่า หลังจากที่ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับแล้วจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไปกับเสาส่งสัญญาณ จะต้องไปรับฟังความเห็นสาธารณะใหม่หรือไม่ 
ทั้งนี้ อาจจะต้องไปหารือทั้งกับผู้ประกอบกิจการและผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน ทั้งนี้ 
เลขาธิการ กสทช. รับที่จะน าข้อสังเกตไปด าเนินการต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานผลการด าเนินการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ : รท.  
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 



๖ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า ในเอกสารแนบ ๑ ในส่วนตารางไม่มีผล
การไกล่เกลี ่ยเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แต่ในส่วนของกราฟกลับระบุว่ามีเรื่อง      
ไกล่เกลี่ยส าเร็จ ๑ เรื่อง ถือเป็นความส าเร็จ ๑๐๐% จึงเห็นว่าควรจะต้อง
ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกัน และข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แสดงจ านวน
เรื่องที่รอค าตอบ ซึ่งเป็นยอดสะสม (รวมยอดยกมาจากเดือนก่อนแล้ว) รอยกไป
ในปี ๒๕๖๒ จ านวนเพียง ๑๐ เรื่อง แต่ในตารางรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑ กลับแสดงจ านวนเรื่องที่รอค าตอบเป็นจ านวนถึง ๗๖ เรื่อง      
จึงเป็นกรณีที่ตัวเลขไม่สอดคล้องกัน ควรที่จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนและมีความ
แม่นย า  ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. รับที่จะน าข้อสังเกตไปด าเนินการต่อไป และได้
แจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมว่า ทางส านักงาน กสทช. ได้ย้ายงานไกล่เกลี่ยซึ่งมีปริมาณ
งานน้อยลงมาก ไปตั้งอยู่ที่ รท. เพ่ือที่จะให้การท างานในส่วนนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และได้ให้ส่วนงานรับรองมาตรฐานกิจการกระจายเสียงฯ  ซึ่งมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือจ านวนมาก ย้ายเข้ามาตั้งที่อาคารศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ แทน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ :  การจัดท าและน าส่งรายงานจ านวนเงินรายได้และดอกผล การน าส่งรายได้ 

และการจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลรายงาน
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) : ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
ตรวจสอบเงินน าส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาความ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ  นท. 

  
มติที่ประชุม รับทราบหนังสือบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ที่ กสท รก.(กร.)/

๑๒๒๕.๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรณีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) แจ้งว่าไม่มีข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย และดอกผลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ในช่วงระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการ ไม่มีหน้าที่ในการเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง
การแยกบัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ :    ประกาศส านักงาน กสทช.  เรื่อง แนวทางการวัดและพื้นที่เฝ้าระวัง  รูปแบบ

รายงานรายไตรมาส และรูปแบบการเผยแพร่ผลการวัดผ่านทางเว็บไซต์ของ
ผู้รับใบอนุญาต ส าหรับการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการตามมาตรฐานของคุณภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ : ทท.  

 
มติที่ประชุม  รับทราบประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการวัดและพ้ืนที่เฝ้าระวัง 

รูปแบบรายงานรายไตรมาส และรูปแบบการเผยแพร่ผลการวัดผ่านทางเว็บไซต์
ของผู้รับใบอนุญาต ส าหรับการวัดค่าชี้วัดคุณภาพบริการตามมาตรฐานของ
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
เคลื่อนที ่ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

  



๗ 
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าขอให้ส านักงาน กสทช. ไปพิจารณาประกาศฯ ใน
กรณีที่ก าหนดให้ส่วนภูมิภาคการสุ่มตรวจเพียงบางพ้ืนที่ในหนึ่งภูมิภาคในแต่ละ
ไตรมาสเท่านั้น ดังนั้น อาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นตัวแทนของประชากรว่า
ครอบคลุมทั้งประเทศหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์การสุ่มตรวจที่
เหมาะสม รวมทั้งอาจจะต้องตรวจสอบผลกับ Drive test ของ ส านักงาน กสทช. 
ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ และในส่วนของพ้ืนที่เฝ้าระวังพิเศษ เช่นสถานีขนส่งหมอชิต  
สนามบินสุวรรณภูม ิในประกาศก็ก าหนดให้ตรวจเพียง ปีละ  ๑ ไตรมาส อาจจะต้อง
กระจายทุกไตรมาส แล้วจะมีวิธีการตรวจอย่างไร โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มี
การเดินทางจ านวนมาก  นอกจากนี้ ในผนวกหน้า ๘ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ระบุว่าผู้รับ
ใบอนุญาตจะท าการวัดและส่งข้อมูลด้วยก็ได้ แต่ในประกาศระบุว่า หากพ้น ๒ ปี
จากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้จะต้องท าการวัด อาจจะต้องตรวจสอบว่าเป็นผล
การตรวจวัดมาจากพ้ืนที่ใด แทนที่จะรายงานในลักษณะค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ 
ทั้งที่การตรวจวัดท าเพียงบางพ้ืนที่ในลักษณะสุ่มเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นตัวแทนของ        
ทั้งประเทศแต่อย่างใด ทั้งนี้ เห็นควรแสดงค่าคุณภาพบริการในลักษณะเดียวกับ       
ผลการวัดที่รายงานมายังส านักงาน กสทช. กล่าวคือ มีการแยกสถานที่ส่วน
ภูมิภาคกับสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการระบุให้ชัดว่าเป็นภูมิภาคใด 
จังหวัดใดบ้างที่สุ่มตรวจ 
  อนึ่ง เลขาธิการ กสทช. รับที่จะน าข้อสังเกตไปด าเนินการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗   : สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑ : กส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้ 
ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่
 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ : ปส. ๑ 
  
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของผู้ยื่นต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามี
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๑๔ สถานี 
(ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๑๔ สถานี) ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  



๘ 
 

หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการต่ออายุ การทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงว่า ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมี
การประเมินผลและทบทวนนโยบายเรื่ องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเสียที เนื่องจากเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่ถูกใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดสิ้นสุด 
โดยเฉพาะส าหรับกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจที่กฎหมายได้ก าหนด
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องท าด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น
เมื่อมีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่น
ความถี่ออกไปด้วย จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื้อรังในเรื่องการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยเฉพาะประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้มีการก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการหรือจ ากัดเวลาให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. รับที่จะน าข้อสังเกตไปด าเนินการต่อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙   :  การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จ านวน ๑๑ สถานี : ปส.๑  
  
มติที่ประชุม   รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑๑ สถานี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ทริฟเปิ้ลดี เรดิโอ โดยบริษัท ตะวันออกสดใส จ ากัด 
   ๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียง บังพวน เรดิโอ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไท-ไท    
                                    การเกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขียว 
 ๓.  สถานีวิทยุกระจายเสียง BIG FM โดยบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด  
 ๔.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง   
                                    โดยวัดพระธาตุราษฎร์บ ารุง 
 ๕.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ทูเดย์ เรดิโอ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิทยุท้องถิ่นไทยพัทลุง 
 ๖.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ประตูเมืองสีแก้ว โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบร์ท วอเตอร์ เรดิโอ 
 ๗.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ล าปลายมาศ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องฤทธิ์ 
 ๘.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ภูมิไทหล่ม โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคซีเอ 
 ๙.  สถานีวิทยุกระจายเสียง ศรีราชาสัมพันธ์ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชฎาภาเรดิโอ 
 ๑๐. สถานีวิทยุกระจายเสียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พระอาจารย์ เรดิโอ  
       โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พระอาจารย์ เรดิโอ 
 ๑๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์ วอยซ์ เรดิโอ  โดยบริษัท กรีนว๊อย สื่อพลังชุมชน จ ากัด 
  
 



๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐   : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช่องรายการ 
โทรทัศน์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police TV) : ปส. ๒ 

  
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช่องรายการ 

โทรทัศน์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police TV) จากเดิม พลต ารวจโท ธเนตร์       
พิณเมืองงาม เปลี่ยนเป็น พลต ารวจโท ปิยะ อุทาโย ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑  : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด   

ช่องรายการ MIRROR CHANNEL  : ปส. ๒ 
  
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

ช่องรายการ MIRROR CHANNEL จากเดิม นายณัฐพล อรุณเลิศพิทักษ์  เปลี่ยนเป็น 
นางสาวพรพรรณ สมทรัพย์ ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑         
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ :  ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๑๖/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ 

๒๕๘๓/๒๕๖๑ ระหว่าง บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.         
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดท่ีี ๓) : มส. 

 
มติที่ประชุม   รับทราบผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๑๖/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที ่

๒๕๘๓/๒๕๖๑ ระหว่าง บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช.         
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช.  
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยศาลได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้อง ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ          

 
หมายเหตุ    กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตว่า คดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับช่อง     

ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับวาระเพ่ือพิจารณาอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น ในชั้นนี้จึงรับทราบ
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ :  บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด รายงานผลการทดลองและ
ทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคนิค LAA-Licensed Assisted 
Access : ปท.๑   

  
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานผลการทดลองและทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้

เทคนิค LAA-Licensed Assisted Access  ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย์  มีข้อสังเกตขอให้ส านักงาน กสทช. ติดตามว่าบริษัทฯ จะมีการ

เปิดให้บริการหรือไม่ เพ่ือจะได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการให้บริการต่อไป          
ซ่ึงเลขาธิการ กสทช. แจ้งว่าจะขอรับไปด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๕๕ ถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ : กส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  ทั้งนี้  
ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการภายหลัง
คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ จ านวน ๓ สถานี : ปส.๑ 

 
มติที่ประชุม รับทราบการขอยกเลิกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการภายหลัง

คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ จ านวน ๓ สถานี โดยให้ถือว่าไม่เคยมี
การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการมาก่อน ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ ได้แก่  
๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองพันช่าง มีเดีย  สถานีคนบ้านป้อม 

รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๐๘   
๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุบริการทางธุรกิจ วัดเสาธง สถานีวัดเสาธง  

รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๖๗๒  
๓. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพเก้า เรดิโอ กรุ๊ป  สถานีนพเก้า เรดิโอ  
     รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๕๑๘   
ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช.  มีหนังสือแจ้งผลการรับทราบของ กสทช. ให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ  
 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. ( ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) 
ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑  :  กสทช.  ผศ. ดร. ธวัชชัย ฯ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. ( ผศ. ดร. ธวัชชัย 
จิตรภาษ์นันท์) ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์          
พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู และ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ทั้งนี้  ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง 
ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕     :   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๒ สถานี) : ปส. ๑ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ ได้แก่ ๑) สถานีใต้ฟ้าเมืองสอง จังหวัดแพร่ 
รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๑๖๖ และ ๒) สถานีพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
เชียงราย รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๓๘๕ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. จัดท าใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมแจ้งเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ 
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ)          
ขอสงวนความเห็นในประเด็นการอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 
กสทช. วาระที่  ๕.๑.๑ การ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๕/๑๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม    



๑๒ 
 

                                   ๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี ้
 “ ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ

ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
เนื่องจากเห็นว่าสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ        
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงและ
ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเคร่งครัด  ดังนั้น
ผมจึงเห็นว่าควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาดไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก และ
ส านักงาน กสทช. ควรด าเนินการศึกษาและพิจารณาทางเลือกอย่างจริงจัง 
เพ่ือให้ กสทช. พิจารณาก าหนดแนวนโยบายการให้อนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่ชัดเจนได้ตามท่ีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด” 

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๘๕  ลงวันที่  ๘   กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒               
                                     ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๑ ดังนี ้

 “ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล
และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง 
โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับดูแลที่
ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้มาตรการ
ในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการด าเนินการยื่นต่อล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดดังเช่นทั้ง ๒ สถานีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ :  พิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลัง 
 อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๖ เดือน ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้ 
 เรดิโอ สถานีชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕ : ปส.๑ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๖ เดือน ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ สถานีชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕   
เนื่องจากพฤติการณ์ที่ท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ มิได้มา



๑๓ 
 

ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ประกาศฯ 
ก าหนดได้ เกิดจากการที่ตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ  
มิได้มาด าเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามที่ได้รับมอบหมาย  
ซึ่งเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการสถานีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
ชลกชกรปาร์ตี้ เรดิโอ และเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ      
ห้างหุ้นส่วนฯ เอง ที่มิได้ติดตามตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าว ประกอบกับ
การยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการนั้น เป็นกรณีที่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการสามารถมาด าเนินการด้วยตนเอง ณ ส านักงาน กสทช. หรือส่งเอกสาร
หลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังส านักงาน 
กสทช. ด้วยตนเอง จึงมิใช่พฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของ
ผู้นั้น  ซึ่ งเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่ง
พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้  

๒. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ 
สถานีชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕  สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ เนื่องจากมิได้ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ
ภายในระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด   

๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและใบอนุญาต
ให้ ตั้ ง ส ถ า นี วิ ท ยุ ค ม น าคม  ซึ่ ง ใ ช้ ใ น ก า รทดล องป ระก อบกิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ สถานีชลกชกร
ปาร์ตี้เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕  นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เพ่ือให้
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๒.   

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้ 
เรดิโอ สถานีชลกชกรปาร์ตี้ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕  เพ่ือให้ด าเนินการ
รื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และท าลายหรือ
จ าหน่าย จ่ายโอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ
ในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืน 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่น
ความถี่ การร ื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ การท าลาย
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ  ๔ 



๑๔ 
 

หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่ง
ภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศให้ส านักงาน กสทช. ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนคม (ปส.๓)  
เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒  เรื่อง  พิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๖ เดือน ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลกชกรปาร์ตี้ 
เรดิโอ สถานีชลกชกรปาร์ตี้เรดิโอ รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลัง

อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๖ เดือน ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองใหม่
เรดิโอ สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ : ปส.๑ 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๖ เดือน ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ศรีเมืองใหม่เรดิโอ สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ เนื่องจาก
พฤติการณ์ที่ท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองใหม่เรดิโอ มิได้มาด าเนินการยื่น
แบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ประกาศฯ ก าหนดได้ 
เกิดจากความบกพร่องในการบริหารจัดการทางการเงินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ศรีเมืองใหม่เรดิโอเอง จึงมิใช่พฤติการณ์ที่จ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิด
ของผู้นั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลาตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่ง
พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้  

๒. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองใหม่เรดิโอ 
สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากมิได้ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ก าหนด   

๓. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้
ตั้งสถานีวิทยุ ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองใหม่เรดิโอ สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ 



๑๕ 
 

นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เพื่อให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการ
สิ้นสุดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๒.   

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองใหม่เรดิโอ 
สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ เพ่ือให้ด าเนินการรื้อถอน
สายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่ายโอน 
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืน ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการ 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่น
ความถี่ การร ื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ การท าลาย
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๔ 
หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่ง
ภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสีย ง 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศให้ส านักงาน กสทช. ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)  
เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๓  เรื่อง  พิจารณาค าร้องขอยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงเกินกว่า ๖ เดือน ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ศรีเมืองใหมเ่รดิโอ สถานีอภิรัฐเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาชัย เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาชัยเรดิโอ รหัส
สถานี ๑๓๕๒๐๒๖๘ : ปส.๑ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน  กสทช.  กสทช.

พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ ) มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาชัยเรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๖๘  ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด
มหาชัย เรดิโอ  โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต่วันที่



๑๖ 
 

อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง เนื่องจากพบประวัติการออกอากาศซึ่งขัดต่อ
เงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
แจ้งเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาชัย เรดิโอ  
เพ่ือให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้
มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาชัย เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาชัยเรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๖๘  ด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงการออกอากาศให้ถูกต้องตามกฎหมายและเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าจะพิจารณาก าหนดโทษทาง
ปกครองในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการในระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ) ขอสงวน
ความเห็น ในประเด็นการอนุญาตทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ โดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔  เรื่อง  การพิจารณาการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาชัย เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาชัยเรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๒๖๘  

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๕/๑๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม    
                                   ๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมดังนี้ 

 “ ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
เนื่องจากเห็นว่าสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ            
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง และ
ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
ในกรณีนี้พบว่ามีการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะที่ใบอนุญาตสิ้นอายุจึงเป็นการ
ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
ดังนั้นผมจึงเห็นว่าควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้อีก 
และส านักงาน กสทช. ควรด าเนินการศึกษาและพิจารณาทางเลือกอย่าง
จริงจัง เพ่ือให้ กสทช. พิจารณาก าหนดแนวนโยบายการให้อนุญาตประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงที่ชัดเจนได้ ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด”  



๑๗ 
 

 ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๘๖  ลงวันที่   ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒               
                                     ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี ้
    “ผมได้แสดงความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล

และทบทวนนโยบายเรื่องการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเสียที 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยมีการต่ออายุกัน
เรื่อยมา จนกระทั่งมาตรการชั่วคราวเริ่มมีลักษณะเป็นมาตรการถาวรไปแล้ว 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจที่มีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการด้วยวิธีการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย 
ดังนั้นจึงเห็นควรจะต้องมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่าง
จริงจัง โดยสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และก าหนดแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ ไม่ใช่ใช้
มาตรการในลักษณะชั่วคราวไปเรื่อยๆ โดยยินยอมให้มีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการเป็นการทั่วไป แม้ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดกฎหมาย
และเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการดังเช่นกรณีนี้” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕  :  พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ 

ผู้ทดลองประกอบกิจการจ านวน ๖ สถานี เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ และแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน : 
ปส.๑  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ทดลองประกอบกิจการจ านวน ๖ สถานี 
ได้แก่ ๑) สถานีสยามชัย เรดิโอ ร้อยเอ็ด  โดยบริษัท เรดิโอไทย จ ากัด  รหัสสถานี   
๐๗๕๒๐๖๒๓ ๒) สถานีสยามชัย เรดิโอ นครราชสีมา  โดยบริษัท เรดิโอไทย จ ากัด 
รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๒๙  ๓)  สถานีซาราฟัน เอฟเอ็ม ๒  โดยบริษัท ภูเก็ต 
เรดิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด  รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๑๐๑  ๔)  สถานีเฟริส์เรดิโอ 
โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์จินดา เฟอร์นิเจอร์ รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๑๑   
๕) สถานีอุตรดิตถ์เมืองงาม โดยบริษัท น้ าคาวตอง เรดิโอ จ ากัด รหัสสถานี 
๑๔๕๒๐๑๔๖ และ ๖) สถานี Generation Wave โดยบริษัท วิวะรินทร์ จ ากัด 
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๑๒ สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากมิได้
ด าเนินการยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐานเพ่ือต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   



๑๘ 
 

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการจ านวน ๖ สถานี ตามข้อ ๑. นับแต่วันที่ กสทช. 
มีมติ เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการ
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน 
๖ สถานี ตามข้อ ๑. เพ่ือด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่ายโอน เครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืนส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่น
ความถี่ การร ื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ การท าลาย
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม สถานี
วิทยุกระจายเสียง หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการด าเนินการ
ตรวจสอบและส่งภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศและการท าลายเครื่องส่ง  

 วิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศให้ส านักงาน กสทช. 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่อง
วิทยุคมนาคม (ปส.๓)  เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๕  เรื่อง  พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการจ านวน ๖ สถานี เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบ
รับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ และแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารหลักฐาน 
   

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ :  พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน     
๗ สถานี เนื่องจากมิได้ด าเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการหรือยื่น  
ค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง : ปส.๑  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบอนุมัติให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๗ สถานี  ได้แก่ ๑) สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนา



๑๙ 
 

และวัฒนธรรม โดยสมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๔๖ 
๒) สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงกรรมกร โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย รหัสสถานี ๐๘๕๒๐๑๒๕  ๓) สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เสียงกรรมกรหาดใหญ่ โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๑๖ ๔) สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย รหัสสถานี ๑๓๕๕๐๐๑๗   ๕) สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุเพ่ือ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมาร์ท เรดิโอ)  โดยสมาคมสมัชชามวลชน
เพ่ือความมั่นคง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๕๗  ๖) สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  รหัสสถานี 
๐๒๕๒๐๒๘๖  และ ๗) สถานีวิทยุกระจายเสียง  เพ่ือความมั่นคง โดยสมาคม
สื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความมั่นคง รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๙๙ 
สิ้นสุดลงทันที นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากมิได้ด าเนินการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการหรือยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการภายใน ๖ เดือน      
นับแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง   

๒. เห็นชอบให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ท า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งใช้ในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน 
๓ สถานี  ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดย 
สมาคมวิทยุ โทรทั ศน์ กล้ าตะวั น  รหั สสถานี  ๐๕๕๒๐๔๔๖ สถานี
วิทยุกระจายเสียง วิทยุเพ่ือความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมาร์ท เรดิโอ)  
โดยสมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๐๕๗  และ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือความมั่นคง  โดยสมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์
จักรชัยเพ่ือความมั่นคง รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๑๙๙ และเพิกถอนใบอนุญาตตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมของสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๑ สถานี ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยสมาคมวิทยุโทรทัศน์
กล้าตะวัน รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๔๔๖ นับแต่วันที่  กสทช. มีมติ เ พ่ือให้
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง          

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการจ านวน 
๗ สถานี ตามข้อ ๑. เพ่ือด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ และท าลายหรือจ าหน่าย จ่ายโอน เครื่องวิทยุคมนาคม ให้แก่
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง หากฝ่าฝืนส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดต่อไป    

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่น
ความถี่ การร ื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ การท าลาย



๒๐ 
 

เครื่องส่งวิทยุคมนาคมหรือการจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียง 
ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หากพบการ
กระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. 
ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบและส่งภาพถ่ายการรื้อถอน
สายอากาศและการท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การออกอากาศมายังส านักงาน กสทช. ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)  เพ่ือทราบต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๖  เรื่อง  พิจารณาการสิ้นสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๗ สถานี เนื่องจากมิได้ด าเนินการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการหรือยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่
อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ :  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ หน่วยงาน : ปส.๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕ หน่วยงาน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบเอฟเอ็ม ความถี่  

๑๐๒.๒๕ MHz 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบเอฟเอ็ม 

ความถี่ ๘๙.๕๐ MHz ทั้งนี้ ให้ด าเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก ช่วงเวลา 
๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม 
ความถี่ ๙๒.๕๐ MHz และระบบเอเอ็ม ความถี่ ๘๙๑ kHz ทุกวัน โดยเคร่งครัด        
ในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป  

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ๒ สถานี ทั้งนี้ ให้
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยปัตตานี 
ด าเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. จาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๒.๕๐ MHz 
และระบบเอเอ็ม ความถี่ ๘๙๑ kHz ทุกวัน โดยเคร่งครัด ในการส่งผังรายการในปี
ต่อไป  

๔. สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบเอฟเอ็ม ๑๐๑.๕๐ MHz   
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๔๔ สถานี 

ทั้งนี้  ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กรุงเทพมหานคร          
ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๑.๐๐ ด าเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – 
๐๗.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 



๒๑ 
 

ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๙๒.๕๐ MHz และระบบเอเอ็ม ความถี่ ๘๙๑ kHz ทุกวัน 
โดยเคร่งครัด ในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕ หน่วยงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ :  การอนุญาตให้บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ SUN : ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ SUN แก่บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด โดยก าหนดให้มี
อายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
จัดท าใบอนุญาตพร้อมแจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที ่   
ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ให้บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด  
เพ่ือถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) จัดส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพ่ือใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘  เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จ ากัด ประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ SUN 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๙ :   การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ 
 โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด 
 ช่องรายการ Money Channel : ปส.๒  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 



๒๒ 
 

 ๑. อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่องรายการ  Money Channel 
ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0016-56 ของบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด ตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จ ากัด 
เพ่ือทราบผลการพิจารณาตามข้อ ๑. เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม    
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙  เรื่อง  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท แฟมมิลี่ 
โนฮาว จ ากัด ช่องรายการ Money Channel 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ  ๘ 

กรณีฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการออกอากาศโฆษณาเป็นการชั่วคราว : ปส.๒ 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ส่งหนังสือส านักคณะกรรมการอาหารและยา 
ด่วนที่สุด ที่ สธ. ๑๐๒๓/๑๓๐๔๘ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่น าส่งรายงาน
การปฏิบัติงานกรณีช่องรายการ ๘  ของบริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จ ากัด          
ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพ่ือวินิจฉัยการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ให้แล้วเสร็จตามกระบวนการและขั้นตอน ก่อนน าเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ถั่งเช่าสกัดผสมเห็ดหลินจือสกัด พลัส ตรา ซีเนเจอร์       
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการ
ออกอากาศโฆษณาเป็นการชั่วคราว ตามหนังสือส านักงาน กสทช. ด่วนที่สุดที่           
สทช.๔๐๑๐/๑๒๔๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑           

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ไปพิจารณาตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่อยู่ใน
อ านาจของ กสทช. ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถ
น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณามีมติได้ และเห็นควรมอบอ านาจให้
เลขาธิการ กสทช. หรือรองเลขาธิการ กสทช. ที่ก ากับดูแลสายงานกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ในการออกค าสั่งทางปกครองเป็นการ
ชั่วคราวไปพลางก่อน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันและระงับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 
โดยให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมและน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณา 
ตามข้ันตอนต่อไป 

 



๒๓ 
 

หมายเหตุ                    ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๐  เรื่อง  มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท อาร์.เอส.     
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ ๘ กรณีฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการออกอากาศ
โฆษณาเป็นการชั่วคราว   

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเรื่องการแจ้งค าสั่งทางปกครองตามมติ กสทช.  
ขอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๒๓๔/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท ดิจิตอล 

เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี)  กับเลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
กสทช.   (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการมอบหมายให้ ประธาน กสทช. หรือ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  

หรือเลขาธิการ กสทช. หรือผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.  

๒. รับทราบการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ เข้าร่วมการไต่สวนในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๓. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีและท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีปกครองหมายเลขด าที่ 
๒๒๓๔/๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ                    ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑  เรื่อง  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๒๓๔/๒๕๖๑ 
ระหว่างบริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับเลขาธิการ 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๓) 

๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. มีข้อสังเกตเรื่อง การมอบหมายให้
ผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช. ของด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
เห็นว่าควรที่จะใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมือนกัน 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๘  หมายเลขแดงที่ ๒๕๗๙/๒๕๖๑  
ระหว่าง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)
เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  
๑. รับทราบค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๘  

หมายเลขแดงที่ ๒๕๗๙/๒๕๖๑  ระหว่าง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  (ผู้ฟ้องคดี) 
กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ 
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓)  

๒. เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๘  
หมายเลขแดงที่ ๒๕๗๙/๒๕๖๑  และเห็นชอบแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. พิจารณา
และท าความเห็นประกอบ กรณีประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ก าหนดให้ยกเลิก
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งก าหนดสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ที่  
ไม่ใช้คลื่นความถ่ีจะต้องจัดเรียงล าดับช่องรายการ โดยสามารถน าช่องรายการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงไว้ใน ๑๐ ล าดับช่องแรก แล้วจึง
เรียงล าดับต่อด้วยช่องรายการ Must Carry หากมีการเพิกถอนประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๕๘ แล้ว จะส่งผลให้ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กลับมามีผลใช้บังคับหรือไม่  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง ผลค าพิพากษาคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๐๒๐/๒๕๕๘  
หมายเลขแดงที ่ ๒๕๗๙/๒๕๖๑  ระหว่าง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  (ผู้ฟ้องคดี) 
กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และส านักงาน กสทช. 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 

  
 
 
 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การพิจารณาด าเนินการตามค าพิพากษา เพื่อน าคลื่นความถี่วิทยุ ๒๕๐๔-๒๕๑๒  
๒๕๑๒-๒๕๒๐ และ ๒๕๒๐-๒๕๒๘ เมกะเฮิรตซ์ ไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุง
การใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด : มส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการน าคลื่นความถี่วิทยุ ๒๕๐๔–๒๕๑๒  
๒๕๑๒-๒๕๒๐ และ ๒๕๒๐-๒๕๒๘ เมกะเฮิรตซ์ ไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการ
ใช้คลื่นความถี่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป เนื่องจากคดีถึงที่สุด 
โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางภายใน
ระยะเวลาอุทธรณ์ ( ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)  

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๓  การพิจารณาด าเนินการตามค าพิพากษา เพ่ือน าคลื่น
ความถี่วิทยุ ๒๕๐๔-๒๕๑๒  ๒๕๑๒-๒๕๒๐ และ ๒๕๒๐-๒๕๒๘ เมกะเฮิรตซ์         
ไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า คลืน่ความถี่วิทย ุ๒๕๐๔-๒๕๑๒  ๒๕๑๒-๒๕๒๐ 
และ ๒๕๒๐-๒๕๒๘  เมกะเฮิรตซ์  ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทฯ ก าหนดให้
ใช้ในกิจการโทรคมนาคม จึงขอให้ติดตามว่าจะน าไปด าเนินการเพ่ือจัดสรรได้
เมื่อใดอย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๑๔ : การด าเนินการต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน (รอบบัญชี
ปี ๒๕๖๐) : นส.  ปส.๒  ปส.๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้  

 ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕๖๑ ซึ่งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองแจ้ง
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หรือช าระไม่ครบถ้วน ในรอบบัญชีปี ๒๕๖๐ 
และยังมีสถานะเป็นผู้ได้รับอนุญาต ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีมติให้ยกเลิก
ใบอนุญาต จ านวน ๘๓ ราย ให้ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก าหนดมาตการทางปกครองให้
พักใช้ใบอนุญาตในกรณีที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในค าสั่ง 



๒๖ 
 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) และส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้น าเสนอ
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกระบวนการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครองที่ยังไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอบบัญชีปี ๒๕๖๐ หรือช าระไม่ครบถ้วน จ านวน ๑๘ รายการ  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลผู้ รับใบอนุญาตที่ไม่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครอง ซี่งมีกรณีเลิกกิจการ ย้ายที่อยู่ ฯลฯ จ านวน ๓ ราย 
ได้แก่ ๑) บริษัท ตงเหมิน เทเลวิชั่น จ ากัด ๒) บริษัท ไทยซิน แอดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด และ ๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ดี.เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค เพ่ือปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่อยู่และสถานะของผู้ รับใบอนุญาตให้ เป็นปัจจุบัน รวมถึง
ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและด าเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป 

  
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑๔  เรื่อง  การด าเนินการต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี
หรือช าระไม่ครบถ้วน (รอบบัญชีปี ๒๕๖๐) 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตว่า ในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาต  ส านักงาน กสทช. มีอ านาจที่จะสามารถ
ด าเนินการได้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องน าเสนอที่ประชุม กสทช. แต่ส าหรับใน
กรณีเพิกถอน ถ้าหากยังไม่ได้มีมติมอบอ านาจก็จะต้องน ามาเสนอที่ประชุม 
กสทช. พิจารณาหรือยกเลิกใบอนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ Good Morning ASEAN     
                            เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข่าว News   Network  
 คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการน าเสนอเนื้อหารายการ Good Morning 
ASEAN ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข่าว News Network            
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz ในประเด็นเนื้อหาที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้น าของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีผลกระทบเชิงลบ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ข้อมูลจากโซเซียล
มีเดีย ซี่งไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ 



๒๗ 
 

หมายเหตุ                     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๕  เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
Good Morning ASEAN เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง    
คลื่นข่าว News Network คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖: ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ สน. ๑๐๐.๕ เม่ือวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข่าว News Network   
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.                   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)          
เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศรายการ สน. ๑๐๐.๕           
สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นข่าว News Network คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz ด้วยการ
ใช้ค าพูดที่เหมาะสม 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
สน. ๑๐๐.๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น
ข่าว News Network  คลื่นความถี่ FM ๑๐๐.๕๐ MHz อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง  สถานีเพื่อ

ความม่ันคง (กอ.รมน.) อ าเภอโนนสูง คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา  
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้   

 ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองสถานีเพ่ือความมั่นคง (กอ.รมน.) 
อ าเภอโนนสูง คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา  (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการออกอากาศของสถานีเพ่ือ
ความมั่นคง (กอ.รมน.) อ าเภอโนนสูง คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา  
เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์
ขององค์กร บริษัท กิจการ ซึ่งไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัด
ต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง



๒๘ 
 

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

 ๒. มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ติดตามตรวจสอบสถานี
วิทยุดังกล่าว หากพบว่ากระท าการฝ่าฝืนค าสั่ง กสทช. ให้ด าเนนิการตามกฎหมาย
ต่อไป 

 
หมายเหตุ                    ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง  
สถานีเพื่อความมั่นคง (กอ.รมน.)  อ าเภอโนนสูง คลื่นความถี่ ๙๖.๕๐ MHz  จังหวัด
นครราชสีมา  (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)  ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๒. กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. ได้มีข้อสังเกตว่า ในการน าเสนอ 
ที่ประชุมเพ่ือขอให้มีมติมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ด าเนินการ เห็นว่าข้อเสนอให้มอบหมายภารกิจต่างๆ เหล่านี้ เป็น
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กสทช. อยู่แล้ว โดยที่ กสทช.  
ไม่จ าเป็นต้องมีมติมอบหมายให้ไปด าเนินการ  

 ๓.  กสทช. ประวิทย์ฯ ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากตามประกาศ 
กสทช. ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดแนวทางบังคับในกรณีที่มีการโฆษณาหารายได้ที่     
ไม่เป็นไปตามประกาศไว้แล้ว โดยระบุว่าเป็นอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่          
ซึ่งตามข้อ ๒๗ ก็ได้ก าหนดอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไล่ระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น ออกค าสั่งให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร หากฝ่าฝืนก็จะมีอ านาจสั่งให้ระงับการฝ่าฝืน เป็นต้น ดังนั้นทางออกใน
เรื่องท านองนี้ แท้ที่จริงส านักงาน กสทช. อาจจะต้องไปทบทวนความจ าเป็น
ในการตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เ พ่ือที่ เมื่อเกิดเรื่องในลักษณะนี้  พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก็สามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด ตั้งแต่ให้มาชี้แจง ให้มีหนังสือ
เตือน สั่งให้ระงับ ฯลฯ แต่เนื่องจากยังมีช่องว่างเรื่องการตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามประกาศ จึงยังมีความสับสนในแนวทางด าเนินการ 

 ๔. เลขาธิการ กสทช. แจ้งว่าขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม      
ไปด าเนินการ 

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสหกรณ์ หนองมะโมง 
คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท  (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไป
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสหกรณ์ 
หนองมะโมง คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงเมือง
สหกรณ์ หนองมะโมง คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดชัยนาท เป็นการโฆษณา        
หารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท 
กิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒   ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๑.๑๘   เรื่อง  ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสยีง
เมืองสหกรณ์ หนองมะโมง คลื่นความถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดชยันาท  (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand” เม่ือวันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 
VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช.    
 โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand”  

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) เนื่องจากไม่เป็นเนื้อหาที่ขัดต่อประกาศ      
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ



๓๐ 
 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “Tonight Thailand” 
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง VOICE TV (ช่อง ๒๑) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐: ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “MOTOGP” เม่ืออาทิตย์ที่ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง PPTV (ช่อง ๓๖) อาจไม่เป็นไปตามผังรายการ : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช.   
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล            
ช่อง PPTV (ช่อง ๓๖) ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงผังรายการตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแจ้งเวลา
ที่จะมีการออกอากาศถ่ายทอดสดการแข่งขัน MOTOGP สนามสุดท้ายของปี 
๒๐๑๘ ที่เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม ประเทศสเปน ผ่านทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง PPTV (ช่อง ๓๖) ก่อนมีการถ่ายทอดสดเรียบร้อยแล้ว   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“MOTOGP” เมื่ออาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง PPTV (ช่อง ๓๖) อาจไม่เป็นไปตามผังรายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑: ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสุดแดนไทยล้านนา    

คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดน่าน (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)           
ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  : ผส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช.  ดังนี้ 
๑.  การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงสุดแดนไทยล้านนา  

คลื่นความถี่  ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดน่าน (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ)        



๓๑ 
 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นการโฆษณาหารายได้ และเป็นการโฆษณา
เกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และ กิจการ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท
กิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครองสถานีวิทยุกระจายเสียงสุดแดน
ไทยล้านนา คลื่นความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดน่าน (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง     
สุดแดนไทยล้านนา  คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดน่าน (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖                

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : สถานีวิทยุกระจายเสียง ปักธงชัย คลื่นความถี่ FM ๘๘.๒๕ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

สิบตระกูล เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อาจเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการ      
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สิบตระกูล เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ปักธงชัย คลื่นความถี่ FM 
๘๘.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ตังถั่งซาร์น (ผงเจียวกู้หลาน ผงตังถั่งเฉ้าสารสกัดจากเม็ดองุ่น สารสกัดจาก
โสมเกาหลี สารสกัดจากโสมไซบีเรีย วิตามินซี  เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๐๖๓๕๓-๑-
๐๓๒๑  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริ งหรือเกินความจริง       
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง



๓๒ 
 

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้  หาก        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สิบตระกูล เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ปักธงชัย คลื่นความถี่           
FM ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. 
จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง       
อีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒   เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียง ปักธงชัย  คลื่นความถี่ FM ๘๘.๒๕ MHz  
โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิบตระกูล เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อาจเข้าข่ายการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง แม่วางเรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๐.๒๕ MHz 

โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่วาง เรดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ โฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่วาง เรดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มสมุนไพร (ตราฮอมดี้)  เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๒-๐๐๖๕๘-๒-๐๐๒๙  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดย
การใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีที่ ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่วาง เรดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่าฝืนหรือ        

 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 



๓๓ 
 

หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๓  เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง แม่วางเรดิโอ คลื่นความถี่ 
FM ๙๐.๒๕ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่วาง เรดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ โฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Power media  คลื่นความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz 

โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-พาวเวอร์ มีเดีย จังหวัดพิจิตร โฆษณาผลิตภัณฑ์ยา     
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-พาวเวอร์ มีเดีย จังหวัดพิจิตร  สถานีวิทยุกระจายเสียง Power 
media  คลื่นความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz  ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาน้ าสกัดเขากวางอ่อน ตราหมอทวี เลขทะเบียน G ๔๕๗/๕๑ และผลิตภัณฑ์
ยาวีกิ๊ฟ ชนิดแคปซูล เลขทะเบียนยา G ๓๘๗/๕๖ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า       
โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือ
สินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอัน             
ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ 
(๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-พาวเวอร์ มีเดีย จังหวัดพิจิตร  
สถานีวิทยุกระจายเสียง Power media  คลื่นความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz ฝ่าฝืนหรือ        
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๔  เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Power media  คลื่นความถี่ 
FM ๙๓.๐๐ MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี-พาวเวอร์ มีเดีย จังหวัดพิจิตร  
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง นางฟ้า ชาลี คลื่นความถี่ FM ๑๐๒.๒๕ MHz 
จังหวัดขอนแก่น โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนเย็นสมุนไพร  โฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนเย็นสมุนไพร  สถานีวิทยุกระจายเสียง นางฟ้า ชาลี คลื่นความถี่ 
FM ๑๐๒.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มสมุนไพร (ตราฮอมดี้) (Herbal drink (HOMDY BRAND))  
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๒-๐๐๖๕๘-๒-๐๐๒๙  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น 
หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนเย็นสมุนไพร  สถานีวิทยุกระจายเสียง 
นางฟ้า ชาลี คลื่นความถี่ FM ๑๐๒.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น ฝ่าฝืนหรือ         
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.  จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๕  เรื่อง  กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง นางฟ้า ชาลี คลื่นความถี่ FM ๑๐๒.๒๕ MHz 
จังหวัดขอนแก่น โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนเย็นสมุนไพร  โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร        
ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet FM
๘๙.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet FM ๘๙.๕๐ MHz 
กรุงเทพมหานคร ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิงโก บิโลบา (ใบแป๊ะก๊วยสกัดชนิดเม็ด) ตรา วาย -กิง           
เลขสารบบอาหาร ๒๔-๒-๐๐๕๓๙-๑-๐๐๐๔  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น 
หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง Sweet FM 
๘๙.๕๐ MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับ
ทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๖  เรื่อง กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานี
วิ ทยุ ก ระจ าย เสี ย งมหาวิ ท ยาลั ย เทค โน โ ลยี ร า ชมงคลธัญบุ รี  ส ถานี
วิทยุกระจายเสียง Sweet FM ๘๙.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร โฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๗ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Pk. RADIO คลื่นความถี่ FM ๙๓.๗๕ MHz 
จังหวัดนครราชสีมา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีอาร์. โคราชกรุ๊ป (ห้างฯ) โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีอาร์. โคราชกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง Pk. RADIO คลื่นความถี ่
FM ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอสเวโน่ เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-
๐๔๗๓ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ าหมักสมุนไพรเทียนหลง  เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-
๑๗๑๕๗-๑-๐๐๐๓ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (ตราฮอมดี้) เลขสารบบอาหาร 
๔๖-๒-๐๒๖๖๐-๒-๐๐๐๑ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท า
ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรือ
อ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ 
(๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้  หาก       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีอาร์. โคราชกรุ๊ป สถานีวิทยุกระจายเสียง Pk. RADIO คลื่นความถี ่
FM ๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. 
จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๗  เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Pk. RADIO คลื่นความถี่ FM 
๙๓.๗๕ MHz จังหวัดนครราชสีมา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีอาร์. โคราชกรุ๊ป  
(ห้างฯ) โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 



๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๒๘ : กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด  ช่องรายการ O Shopping  โฆษณาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ช่องรายการ O Shopping ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงส าเร็จผสมชนิดผง (ตรา ชาเม่ 
ซาย คอฟฟ่ี พลัส)  เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๑๐๘๕๘-๑-๐๐๕๐ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใด
ที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ
หรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
บริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง         
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง           
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้  หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด         
ช่องรายการ O Shopping ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘  เรื่อง กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ช่องรายการ O Shopping 
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ :  กรณีบริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
บริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการ



๓๘ 
 

หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ ามันโบราจ น้ ามันจากเมล็ดแฟลกซ์ 
น้ ามันงาม่อน น้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันถั่วเหลือง  น้ ามันจมูกข้าวสาลี น้ ามันจาก
เมล็ดองุ่น และน้ ามันอีฟนิ่ง พริมโรส (ตราเรด มอส) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๓-๐๖๘๕๐-
๑-๐๐๘๓ และเครื่องดื่มรสสมุนไพร ตรา เป่า ชุน ลู่  เลขสารบบอาหาร ๑๒-๒-
๐๔๙๔๔-๒-๐๐๐๑ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง       
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท         
ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.   
จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๙  เรื่อง กรณีบริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี โฆษณา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐  : กรณีบริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือ

แพทย์ท่ีเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
บริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ       
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิต โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี           
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.  จะด าเนินการปรับทางปกครอง



๓๙ 
 

เป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๐  เรื่อง กรณีบริษัท ยาตีม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ยาตีมทีวี โฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ :  กรณีบริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV  โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 

ทีเ่ข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV  ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ  
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เทอร์มาจ (Thermage)  
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด ช่องรายการ 
Bright TV  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง
เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๑  เรื่อง กรณีบริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV  โฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค            
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๒ : กรณีบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Movie Hits โฆษณา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         



๔๐ 
 

บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Movie Hits ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ชาเทวัญ จดทะเบียนชื่อ ชาสมุนไพร          
เชียงดาผสมใบเตย และเก๊กฮวย (ตรา นาคราช)  เลขสารบบอาหาร ๕๐-๒-๐๕๙๕๙-๖-
๐๐๓๖ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผักคาวตอง ตรา ม่วงชื่น เลขสารบบอาหาร ๑๓-๒-
๐๓๗๕๑-๒-๐๐๑๓ ผลิตภัณฑ์อาหาร หลินจือโกะ (LingzhiGo) เลขสารบบอาหาร          
๑๒-๑-๑๓๓๕๓-๒-๐๐๒๕ และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สกินยูนิ  ออริจินัล จินเซ็ง โกล์ 
เซรั่ม (SKINUNI ORIGINAL GINSENG GOLD SERUM) เลขจดแจ้ง ๑๐-๒-๕๙๒๖๙๖๑  
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ ให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน          
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท 
กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Movie Hits ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๒  เรื่องกรณีบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Movie 
Hits โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่เข้าข่ายการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๓ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮโซต์ เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮโซต์ เรดิโอ โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮโซต์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮโซต์ เรดิโอ คลื่น
ความถี่ FM ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์พรหม เรด วัน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)  PROHM RED 
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ONE (Dietary supplement Product) เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๐๘๗ 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ ให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน         
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้  หาก          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮโซต์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮโซต์ เรดิโอ คลื่นความถี่ 
FM ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
ทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๓  เรื่องกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ไฮโซต์ เรดิโอ คลื่นความถี่ FM 
๙๓.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮโซต์ เรดิโอ 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นซ่า เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๘๙.๗๕ MHz 

จังหวัดล าพูน โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที มีเดีย แอนด์ ออร์แกไซเนอร์  
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที มีเดีย แอนด์ ออร์แกไซเนอร์  สถานีวิทยุกระจายเสียง 
คลื่นซ่า เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๘๙.๗๕ MHz จังหวัดล าพูน ให้ระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติ
การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอร์ดีน่า (แคลเซียมคาร์บอเนต คอลลาเจน
ไทพ์ทู  ผงกระดูกอ่อนปลาฉลาม สารสกัดจากตังถั่งเฉ้า  ผงปักคี้ สารสกัดจาก           
ใบชาเขียว  ผงเจียวกู้หลาน)  เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๘๑๕๗-๑-๐๒๙๐ หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน            
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ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอสที มีเดีย แอนด์ ออร์แกไซเนอร์  สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นซ่า  เรดิโอ               
คลื่นความถี่ FM ๘๙.๗๕ MHz จังหวัดล าพูน ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับ
ทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๔  เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นซ่า เรดิโอ คลื่นความถี่ 
FM ๘๙.๗๕ MHz จังหวัดล าพูน โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสที มีเดีย แอนด์ ออร์แกไซเนอร์  
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี๕.๑.๓๕ : กรณีบริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Smart Smes Channel   

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Smart Smes Channel ให้ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารคอร์ดี้ พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)  
เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น 
หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Smart Smes Channel 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็น
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จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท         
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๕  เรื่อง กรณีบริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Smart 
Smes Channel โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : กรณีบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี โฆษณา

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งค าสั่ง เตือนทางปกครอง         
บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดหลินจือ (ตราเนเจ้อร์-พลัส) 
(REISHI EXTRACT DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (NATURE-PLUS BRAND))                   
เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๐๙๔๕๙-๒-๐๐๐๑ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผดิในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น 
หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีที่ ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒) และ 
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ทั้งนี้ หากบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี    
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็น
จ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามค าสั่ง     

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๖  เรื่อง กรณีเรื่อง กรณีบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่อง
รายการ ท็อปไลน์ ทีวี โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 



๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร.๒๗๑/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท เมเจอร์ 
เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และบริษัท บอยไทย จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) กับ 
กสทช.  (ผู้ถูกฟ้องคดี) : มส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการมอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ 

หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีและการจัดท าค าแก้อุทธรณ์คดีปกครองหมายเลขด าที่ 

อร.๒๗๑/๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๗  เรื่อง  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ อร.๒๗๑/๒๕๖๑ 
ระหว่างบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และบริษัท บอยไทย 
จ ากัด (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๑ สถานี) : ปส.๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 
พันเอก ดร. นทีฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ )  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
ของสถานี วิ ทยุ กระจาย เสี ย งที่ ไ ด้ รั บอนุญาตทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๑๑ สถานี) ดังนี้ 

 ๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จ านวน ๔ สถานี 
 ๒. ขอเปลี่ยนแปลงก าลังส่งของเครื่องส่ง จ านวน ๑ สถานี 
 ๓. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๔ สถานี 
 ๔. ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และท่ีตั้งสายอากาศ  
     จ านวน ๒ สถานี 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ และ กสทช. ประวิทย์ฯ)          
ขอสงวนความเห็นโดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

หมายเหตุ                    ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๘  เรื่อง  การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๑๑ สถานี)     



๔๕ 
 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๕/๑๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม    
                                   ๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมดังนี้ 

 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
เนื่องจากเห็นว่า กสทช. จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับนโยบายก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากถึง ๕,๔๔๖ 
สถานี และก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการก ากับดูแลในหลายด้าน อีกทั้ง
กรณีนี้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงการ
ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อาทิ การเปลี่ยนแปลงก าลังส่ง การขอ
ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและสายอากาศ อันเป็น
สาระส าคัญในการประกอบกิจการและการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงจะ
ก่อให้เกิดช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมา  

    ประการส าคัญคือการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบ เอฟ.เอ็ม ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหกปีนั้นมีระยะเวลาพอสมควรแล้ว 
กสทช. จึงควรก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาดและมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการศึกษาและพิจารณาทางเลือกอย่างจริงจัง เพ่ือให้ กสทช. 
พิ จ า รณา  ก า หนด แนว น โ ย บาย กา ร ให้ อ นุ ญ า ตปร ะกอบกิ จ ก า ร
วิทยุกระจายเสียงที่ชัดเจนได้ ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนด”     

                          ๓. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๘๗  ลงวันที่  ๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒               
                                     ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓๘  ดังนี้ 

“เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากเป็นในส่วน
ของการเปลี่ยนชื่อสถานีหรือชื่อผู้มีอ านาจอาจไม่มีประเด็น แต่ในส่วนของการ
เปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตลอดจนที่ตั้ง อาจเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
อนุญ าต  เ นื่ อ ง จ าก เ ป็ น ก า ร เ ป ลี่ ย นแปล ง ส า ร ะส า คั ญขอ งสถา นี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ซึ่งผมได้แสดง
ความเห็นย้ ามาหลายครั้งแล้วว่า การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเป็นนโยบายการก ากับดูแลที่สมควรจะต้องมีการทบทวน 
เนื่องจากได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  โดยเฉพาะการ
อนุญาตในส่วนของการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจนั้นมีผล
สืบเนื่องกับเรื่องการอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่กฎหมายก าหนดวิธีการจัดสรร
เอาไว้ว่าจะต้องด าเนินการโดยการประมูล เมื่อมีการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการก็เท่ากับเป็นการต่ออายุการใช้คลื่นความถี่ออกไปด้วย ดังนั้น
จึงสมควรที่จะต้องมีการศึกษาสรุปผลดี-ผลเสีย ปัญหา-อุปสรรค และแนวทาง
การก ากับดูแลที่ชัดเจนส าหรับการประกอบกิจการประเภทบริการทางธุรกิจ 
ว่าทิศทางการก ากับดูแลที่แน่แท้ควรเป็นเช่นไร ไม่ใช่ใช้มาตรการในลักษณะ
ชั่วคราวไปเรื่อยๆ” 



๔๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ หน่วยงาน : ปส.๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
จ านวน ๔ หน่วยงาน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz  ทั้งนี้ 

ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะต้อง
จัดท าและเสนอผังรายการและสัดส่วนรายการก่อนเริ่มให้บริการอย่างน้อย 
๑๕ วัน โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป  

๒. อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.  
จ านวน ๓ สถานี ทั้งนี้ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ระบบเอฟเอ็ม 
ความถี่ ๙๘.๕๐ MHz  ด าเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – 
๐๗.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
โดยเคร่งครัด 

๓. สถานีวิทยุในเครือข่ายบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี ทั้งนี้ 
ให้ด าเนินการถ่ายทอดข่าวภาคหลัก ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. และ 
๑๙.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น. จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๔๕ สถานี   
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๙  เรื่อง  อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ หน่วยงาน 

 ๒. กสทช. ประวิทยฯ์ มีข้อสังเกตเรื่องสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ซึ่งเป็นของ
ส านักงาน กสทช. แต่อาจจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน ดังนั้น 
จึงควรที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่สถานีอ่ืนได้ปฏิบัติตาม 
โดยก าชับให้ผู้อ านวยการสถานีหรือผู้จัดการสถานีระมัดระวังในการปฏิบัติ
มากกว่าปกต ิ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ (กิจการใช้คลื่นความถี่) (เพิ่มเติม) : 

ปส.๒  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ       
ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ ของบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด (ช่องรายการ NOW) โดยก าหนดเงื่อนไขผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 

 
 



๔๗ 
 

๑. กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการ กสทช. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า       
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖     
อย่างเคร่งครัด  

๒. หากภายหลังพบว่ามีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งข้อมูลรายการที่ผู้รับใบอนุญาต
แสดงข้อมูลในเอกสาร หรือพบว่าผู้รับใบอนุญาตระบุประเภทรายการ         
ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ข้อมูลสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระประโยชน์ต่อ
สาธารณะไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือออกอากาศรายการที่มี
เนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับ
ประกาศผังรายการ หรือจัดระดับความเหมาะสมรายการไม่สอดคล้องกับเวลา
ออกอากาศตามประกาศผังรายการ หรือแสดงข้อมูลบริการเพ่ือคนพิการและ
คนด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือมี
การแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา      
ไม่ถูกต้อง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการแก้ไขและรับผิดชอบต่อการแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวและด าเนินการแก้ไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๐  เรื่อง  การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๒ (กิจการใช้คลื่น
ความถี่) (เพ่ิมเติม) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน ์(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... :  คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน
และพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ฯ  ปส.๓  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... และ
ภาคผนวก ฎ หลักเกณฑ์การจัดท าและพิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทบริการสาธารณะของส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

 
 
 
 



๔๘ 
 

 ๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... และภาคผนวก ฎ หลักเกณฑ์การจัดท าและ
พิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะของส่วน
ราชการ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ            
ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซ่ึงไดด้ าเนินการแก้ไขตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้ว  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่าง
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... ไปลงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. 
และให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช.  เพ่ือลงนามก่อนน าไป
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๑  เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....   

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีข้อสังเกตประเด็นเรื่องถ้อยค า ในตารางด้านเทคนิคข้อ ๔.๒ 
ซึ่งตามร่างประกาศเดิมมีการใช้ค าว่า “ผู้บริโภค” ในส่วนของข้อความ “สะท้อน
หลักการเป็นบริการสาธารณะที่ค านึงถึงผู้บริโภคให้ได้รับบริการตามมาตรฐานที่ก าหนด” 
แต่เนื่องมาจากในการรับฟังความคิดเห็นมีผู้เสนอว่าค าว่า “ผู้บริโภค” อาจมี
ความหมายแคบไป สมควรแก้เป็นค าว่า “พลเมือง” ในร่างฉบับปรับปรุง 
ส านักงาน กสทช. จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า “ผู้ใช้บริการ”  ซึ่งกลายเป็นค าที่มีความหมาย
แคบไปกว่าเดิม ดังนั้นจึงเห็นควรใช้ค าว่า “ผู้บริโภค” ตามร่างเดิม เนื่องจากมี
ความหมายเหมาะสมที่สุด  

 ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช.๑๐๐๕/๑๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม       
                                             ๒๕๖๒ ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔๑ ดังนี ้

 “ผมขอเปิดเผยความเห็น โดยยืนยันความตามบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๓.๘/๒๐๔ 
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... และภาคผนวก ฎ หลักเกณฑ์การจัดท าและ
พิจารณาแผนประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ ของส่วน
ราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ๒๕๕๓ นั้น 
เป็นกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่
ถือครองคลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงอยู่เดิม ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะในระบบใบอนุญาต
ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนด แต่ด้วยเหตุที่ในปัจจุบัน กสทช. ยังมิได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงใน



๔๙ 
 

ภาพรวมโดยสอดคล้องกับกฎหมายไว้ กล่าวคือ ยังไม่มีการก าหนดแผนหรือ
แนวทางที่จัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ฯ ในการประกอบกิจการ
บริการชุมชน ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดสรรไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ของคลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ หากด าเนินการ
พิจารณาอนุญาตให้เฉพาะส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ถือครองคลื่น
ความถี่อยู่รวม ๒๗ หน่วยงาน ๕๓๗ คลื่น ย่อมเป็นเหตุให้ กสทช. ไม่สามารถ
จัดสรรคลื่นความถี่ให้ภาคส่วนต่างๆ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
เพ่ิมเติมได้อีก ตามประเภทการประกอบกิจการที่กฎหมายก าหนด ตลอดจน
แนวนโยบายอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่มีมากถึง ๕,๔๔๖ 
สถานี ในระยะเวลา ๗ ปี  ที่ผ่ านมาไม่อาจยุติลงได้  ส่งผลให้ขั้นตอน
กระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เกิดความไม่เป็นธรรม และอาจขัดหรือแย้งต่อ
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

  ดังนั้น กสทช. จึงสมควรก าหนดกรอบและแนวทางการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ส าหรับประกอบกิจการกระจายเสียงในแต่ละประเภทการ
ประกอบกิจการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้มีความชัดเจนก่อนเพ่ือให้ กสทช. 
สามารถอนุญาตให้หน่วยงานหรือผู้ที่ประสงค์ประกอบกิจการกระจายเสียง      
ทุกรายมีโอกาสเข้าถึงสิทธิในการประกอบกิจการในระบบใบอนุญาตได้อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย”  

  
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๔๒ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๒๔๗/๒๕๖๑ ระหว่างบริษัท เสียงยนต์

อิเล็คทริค จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเลขาธิการ กสทช. 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการมอบหมายให้ประธาน กสทช. หรือ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 

หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีและการจัดท าค าให้การคดีปกครองหมายเลขด าที่   
    ๒๒๔๗/๒๕๖๑ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๔๒  เรื่อง การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๒๔๗/๒๕๖๑ 
ระหว่างบริษัท เสียงยนต์ อิเล็คทริค จ ากัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และเลขาธิการ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

 
 
 
 



๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒    :  เรื่องท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  
 ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : นายสิทธิเดช คุณาเสงี่ยมพร ด าเนนิการแทนบริษัท ทอง ทาปิโอก้า (๑๙๙๙) จ ากัด 

ร้องเรียนบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาคุณภาพสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ตไม่มี ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ : รท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ค าร้องของผู้ร้องเรียนเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งไม่ใช่ค าร้องตามประกาศ กสทช. จึงไม่มีอ านาจบังคับตามค าขอได้   

 ๒. กรณีผู้ร้องเรียนเรียกร้องค่าเดินสายจ านวน ๑๓๗,๒๘๐ บาท บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) ได้คืนค่าติดตั้งตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ จ านวนเงิน ๑๓๗,๒๘๐ บาท 
โดยได้ด าเนินการส่งมอบเช็คคืนเงินค่าสายพร้อมติดตั้ง FTTx เลขหมาย 
๓๘๔๔J๐๑๑๘ เช็คเลขที่  ๑๐๐๐๑๖๒๙ ลงวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี ในนามบริษัท ทอง ทาปิโอก้า 
(๑๙๙๙) จ ากัด จ านวนเงิน  ๑๓๗,๒๘๐ บาท  โดยนายสมนึก เปรมสุขใจ 
ผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ ลงนามรับเช็คเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
ดังนั้น ถือว่าบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาเยียวยาให้แก่ผู้ร้องเรียนตามข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวแล้ว   

 ๓. กรณีผู้ร้องเรียนขอให้บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) คืนเงินค่าบริการที่ช าระไปแล้ว 
หลังจากมีข้อตกลงประนีประนอมจนถึงวันที่บริษัทฯ เข้ามาแก้ไข เป็นจ านวนเงิน 
๓๓,๘๒๙.๒๐ บาท เห็นว่าเป็นกรณีที่คู่สัญญาได้ท าข้อตกลงกันเอง หากบริษัทฯ 
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ผู้ร้องเรียนสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย เพ่ือ
บังคับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่อยู่ใน
อ านาจ กสทช. และส านักงาน กสทช. ที่จะด าเนินการได้   

 ๔. กรณีผู้ร้องเรียนต้องการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ต บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ได้ด าเนินการยกเลิกสัญญาบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาเยียวยาให้แก่         
ผู้ร้องเรียนตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑  เรื่อง นายสิทธิเดช คุณาเสงี่ยมพร ด าเนินการแทนบริษัท ทอง ทาปิโอก้า 
(๑๙๙๙) จ ากัด  ร้องเรียนบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาคุณภาพ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มี ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
 
 



๕๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) 
องค์กรและแผนคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
อนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz/ 
๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด : รท.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบแผน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) องค์กร
และแผนคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz /๑๘๓๕ – 
๑๘๘๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  เพ่ือให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อก าหนด เรื่อง การยื่นข้อร้องเรียน โดยตัดเงื่อนไขที่ก าหนดว่าต้องท าเป็น
หนังสือและต้องน าส่งเอกสารส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารต่างๆ ภายใน ๗ วัน 
ออกไป ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ขัดกับประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – 
CSR) องค์กรและแผนคุ้มครองผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ – ๑๗๘๕ MHz /
๑๘๓๕ – ๑๘๘๐ MHz ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :  การขอเพิ่มบริการขายต่อบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX) ภายใต้ใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จ ากัด 
                                 : ปท. ๒  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้บริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จ ากัด เพ่ิมบริการขายต่อบริการ

ชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง 
เลขที่ ๑/๖๑/๐๐๔ ทั้งนี้ บริการที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติมให้มีระยะเวลาการ
อนุญาตเท่าอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนี่งของบริษัทฯ   

๒. อนุมัติในหลักการให้ส านักงาน กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการขายต่อบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (NIX) ได้
ตามกระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติตามประกาศ กทช. เรื่อง 
กระบวนการออกใบอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automatic License)  

 



๕๒ 
 

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๓  เรื่อง  การขอเพ่ิมบริการขายต่อบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต  (NIX) 
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท แอล เอ็กซ์ ที 
เน็ทเวิร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จ ากัด ขอยกเลิกการใช้งานและคืนเลขหมาย

โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ต่างประเทศ ๓ หลัก หมายเลข ๐๐๒ : จท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้รับคืน
เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ต่างประเทศ ๓ หลัก หมายเลข ๐๐๒  
ของบริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จ ากัด ทั้งนี้  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๔  เรื่อง  บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จ ากัด ขอยกเลิกการใช้งาน
และคืนเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์ต่างประเทศ ๓ หลัก หมายเลข ๐๐๒           
  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : การปรับปรุงข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบรกิารโทรศัพทเ์คลื่อนที่ที่
เป็นเลขหมายสวย ส าหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  : จท. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้รับเรื่องการปรับปรุงข้อมูลการจัดสรร        
เลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ส าหรับการ
ประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ไว้พิจารณา  

 ๒. อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขรายการการจัดสรรเลขหมายกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ 
ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ เป็นเลขหมายสวยให้กับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ส าหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น  

  เลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  
 ๓. อนุมัติจัดสรรกลุ่มเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น  

เลขหมายสวย ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม จ านวน ๑๙ กลุ่มเลขหมาย 
ส าหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็น
เลขหมายสวย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒   

  



๕๓ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่ ๕.๒.๕  เรื่อง  การปรับปรุงข้อมูลการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ส าหรับการประมูลเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๒ (Second Generation : 2G):  ปท.๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบใน
หลักการการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๒ (Second Generation : 
2G) ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว
เพ่ือให้มีการเตรียมการวางแผนต่อการยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคท่ี ๒ 
(Second Generation : 2G) ต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๒.๖  เรื่อง  การยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๒ (Second Generation 
: 2G) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) แจ้งขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลอง 

การให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท โมบาย เอท เทลโค 
(ไทยแลนด์) จ ากัด :  ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด้านกิจการโทรคมนาคม  ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลอง การให้บริการเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ระหว่าง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท  โมบาย เอท 
เทลโค (ไทยแลนด์) จ ากัด  

๒. เห็นชอบมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการของบริษัท โมบาย เอท เทลโค (ไทยแลนด์) 
จ ากัด และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ ขอเปิดเผยความเห็นโดยจะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่ง
ให้ในภายหลัง   

 
หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่ ๕.๒.๗  เรื่อง  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) แจ้งขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจ
โครงการทดลอง การให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท  โมบาย เอท 
เทลโค  (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 



๕๔ 
 

 
 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๖/๘๘  ลงวันที่  ๘   กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒               
                                     ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๒.๗  ดังนี้   

“๑. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอว่า ไม่สามารถติดต่อ บจก. โมบาย เอท        
เทลโคฯ ได้ เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทที่เป็นผู้ประสานงานกับส านักงาน กสทช. ได้
ยื่นเรื่องขอลาออกจากบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า 
บจก. โมบาย เอท เทลโคฯ เป็นคู่สัญญากับผู้ใช้บริการโดยตรง และมี
หน้าที่จัดท ามาตรการเยียวยาผลกระทบต่อผู้ใช้บริการภายหลังการพักหรือ
หยุดการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามข้อ ๒๗ ของเงื่อนไขการ
อนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ตามแนบท้าย
ประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และขณะนี้ผู้รับใบอนุญาตยังมิได้แสดงความจ านงว่าจะขอ
สิ้นสุดสัญญาการขายส่งบริการ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผมจึงเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการอย่าง
เอาจริงเอาจังในการติดตามสอบถาม บจก.  โมบาย เอท เทลโคฯ เกี่ยวกับ
การสิ้นสุดสัญญา และให้ด าเนินการจัดท ามาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ
ภายหลังการสิ้นสุดบริการ รวมไปถึงแจ้งสิทธิให้ผู้รับใบอนุญาตทราบด้วยว่า 
สามารถร้องขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
ได้ โดยส านักงาน กสทช. อาจติดต่อ บจก. โมบาย เอท เทลโคฯ ผ่านทาง 
บมจ. ทีโอที ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้รับใบอนุญาต หรือ
ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของผู้รับอนุญาต เพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าว 

๒.  จากการตรวจสอบบนเว็บไซต์ของ บมจ. ทีโอที (https://www.tot.co.th/ เกี่ยวกับ
องค์กร/regulator/1) แล้วไม่พบว่า ผู้รับใบอนุญาตเปิดเผยบันทึกความ
เข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๓G กับ 
บจก. โมบาย เอท เทลโคฯ ซึ่ งมีลักษณะเป็นสัญญาการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน อันเป็นการกระท าขัดต่อข้อ ๒๑ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนฯ 
ในการนี้ ส านักงาน กสทช. จึงควรต้องตรวจสอบประเด็นดังกล่าว และแจ้ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตเปิดเผยสัญญาให้ครบถ้วนต่อไป 

๓. เรื่องดังกล่าวเป็นกรณีการสิ้นสุดสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งใน
ข้อ ๓ วรรคสอง ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบโครงข่ายเสมือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศดังกล่าว โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบ
กิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่งและบริการขายต่อบริการ ตามที่

https://www.tot.co.th/


๕๕ 
 

ส านักงาน กสทช. ยังคงมีการอ้างถึงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผมเห็นว่าส านักงาน 
กสทช. ควรมีการด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาสัญญาดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องด้วย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๘ ของบริษัท กรุงไทย 

แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จ ากัด : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้       
รับคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๘ ของบริษัท กรุงไทย 
แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จ ากัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๘ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๑๑๘ ของ
บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จ ากัด  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๕ ของมูลนิธิส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์: จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้       
รับคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๕ ของมูลนิธิส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๙ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๕๕ ของ
มูลนิธิส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสัน้ ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๙๕ ของบริษัท ธนาคาร

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  : จท.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้       
รับคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๙๕ ของบริษัท ธนาคาร
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด มหาชน  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

  



๕๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๒.๑๐ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๕๙๕ 
ของบริษัท ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๘ ของบริษัท จัสมิน 

อินเตอรเ์นต จ ากัด : จท.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติให้       
รับคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๘ ของบริษัท จัสมิน 
อินเตอร์เนต จ ากัด  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๗๓๘ 
ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศพัท์ส าหรับบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ : จท. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์

ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มี
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยให้มีผลบังคับนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการบังคับทางปกครองกับผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เพ่ือให้ด าเนินการจัดท าระบบให้รองรับการคืนและการ
จัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณี
เป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๒ เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมาย
โทรศัพท์ส าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มี
ผู้ใช้บริการ   

 
 
 
 



๕๗ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๓    :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ :  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลืน่ความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ....) : 

คณะท างานจัดท าแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ฯ  คภ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการโทรคมนาคมและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. ดังนี้  

 ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ....)  

 ๒. เห็นชอบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ....) ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ....) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑     

เพื่อใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทน ประจ าปี ๒๕๖๑ : บย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๑       

เพ่ือใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทน ประจ าปี ๒๕๖๑  ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                    ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง  ผลการประเมินตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ ๑) เรื่องตัวชี้วัดที่ถูกยกเลิกซ่ึงมีจ านวนมาก 
ทั้งนี้โดยมีการแสดงเหตุผลไว้ในหมายเหตุท้ายตารางของหน้าสุดท้าย แสดงให้
เห็นว่า สาเหตุเนื่องจากบางตัวชี้วัดมีการก าหนดกว้างเกินไปมาตั้งแต่แรก บางตัว
ยกเลิกเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งรับฟังได้ แต่บางตัวเป็นเพราะปัจจัยภายใน
หรือก่ึงภายใน จึงขอฝากให้มีการปรับปรุง โดยการยกเลิกตัวชี้วัดควรท าเท่าที่
จ าเป็น คือในกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ไม่ควรเกิดใน
กรณีที่ เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้แต่ต้นหรือเรื่องที่ขึ้นกับการปรับ
กระบวนการภายในหรือการเพ่ิมการติดตามที่มีประสิทธิภาพ  ๒) เรื่องการตั้งค่า



๕๘ 
 

หรือก าหนดระดับคะแนนเพ่ือให้ เกิดการท้าทายที่ เ พ่ิมขึ้นในแต่ละปี         
เห็นควรค านึงถึงขอบเขตความเป็นไปได้ด้วย และต้องมีความสมดุลระหว่าง
มุมมองของภายนอกกับมุมมองภายใน ไม่ให้เป็นเรื่องของการตั้งค่าที่อ่อนไป
จนเหมือนช่วยเหลือกัน ขณะเดียวกันก็ไม่เข้มไปจนคนภายในมองไม่เห็นความ
เป็นไปได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การจัดท าตัวชี้วัดระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ : บย. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตัวชี้วัด (KPIs) ระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ และการก าหนดค่า

เป้าหมายการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) รวม ๕ ระดับ มีค่า
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยค่าเป้าหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่าง ๓-๕ คะแนน ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ไปแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม
เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกับการก ากับอัตรา
ค่าบริการและการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ยังคงเหลืออยู่ เช่น ย่าน ๑๘๐๐ MHz รวมทั้ง
การพิจารณาในแงม่ิติด้านประสิทธิภาพ ควรที่จะให้ครอบคลุมมุมมองภายนอกด้วย  
 

หมายเหตุ                    ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง  การจัดท าตัวชี้วัดระดับส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 ๒. กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกต ดังนี้ ๑) เรื่องตัวชี้วัด ขอให้ด าเนินการให้เกิด
การยกเลิกน้อยที่สุด ทั้งนี้ตามข้อสังเกตที่ได้ให้ไว้ในระเบียบวาระก่อนหน้านี้ 
(ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒) โดยที่ตัวชี้วัดซึ่งไม่ได้ตั้งตามแผนของกรรมการ หรือ
ไม่ได้เป็นไปตามแผนแม่บทหรือแผนหลัก ควรที่จะต้องมีการประสานงานกับ
คณะกรรมการให้เกิดความชัดเจน เพ่ือจะไม่เกิดกรณีการต้องยกเลิกใน
ภายหลังอันเนื่องจากคณะกรรมการมีมติไม่เห็นชอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ย้อนหลัง ๒) ตัวชี้วัดบางตัวมีการก าหนดค่าเพียง ๒ ระดับ คือส าเร็จเท่ากับ ๕ 
และไม่ส าเร็จเท่ากับ ๑ เห็นว่าควรจะต้องพิจารณาแบ่งระดับโดยค านึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา เป็นต้น เพ่ือมิให้เป็นการ
ประเมินในระดับผลลัพธ์เท่านั้น อีกทั้งบางเรื่องหรือบางนโยบาย เป็นกรณีที่
ผลสัมฤทธิ์จะเกิดได้ต่อเมื่อทั้งอุตสาหกรรมร่วมมือกัน เช่นเรื่อง ๕G ก็ควรต้อง
มีการชั่งน้ าหนักความรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของ กสทช. และส านักงาน 
กสทช. ด้วย ๓) ฝากพิจารณาการก าหนดตัวชี้วัดในบางภารกิจที่ส าคัญ เช่น 
เรื่องการก ากับอัตราขั้นสูง การค านวณอัตรา IC อ้างอิง การจัดสรรคลื่น
ความถี่ที่ยังเหลืออยู่ เป็นต้น ๔) ในเรื่องประสิทธิภาพ ตามที่เสนอส่วนใหญ่
เป็นมุมมองภายใน ในแง่ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร แต่ส าหรับมุมมอง
ภายนอก อาจจะมองในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุญาตหรือการ
ด าเนินการต่างๆ ว่าเป็นไปตามกรอบของกฎหมายหรือไม่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น



๕๙ 
 

เรื่องการอนุญาต การขอเลขหมายรูปแบบต่างๆ การตรวจสัญญาต่างๆ เช่น 
สัญญา IC สัญญาโรมมิ่ง สัญญา MVNO สัญญาให้บริการ เป็นต้น 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีของส านักงาน กสทช. ประจ าปี 

๒๕๖๒ : บย. 
 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงาน 
กสทช. ซึ่งเป็นไปในแบบแผนเดียวกับหลักเกณฑ์ประจ าปี ๒๕๕๙ และสอดคล้อง
ตามขอ้ ๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยแบ่งตัวชี้วัด (KPIs) ออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ตัวชี้วัดระดับส านักงาน 
ตัวชี้วัดระดับส านัก ตัวชี้วัดระดับบุคคล ดังนี้ 
๑.๑ เลขาธิการ กสทช. ก าหนดหลักเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนประจ าปี 

- ระดับส านักงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ (๑ เทา่ของเงินเดือน) 
- ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป็นร้อยละ ๕๐  
 (๑ เท่าของเงินเดือน) 

๑.๒ รองเลขาธิการ กสทช. และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
      - ระดับส านักงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ (๐.๗๕ เท่าของเงินเดือน) 
      - ระดับส านัก คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ (๐.๒๕ เทา่ของเงินเดือน) 

    - ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป็นร้อยละ  ๕๐ 
    (๑ เท่าของเงินเดือน) 

๑.๓ ผู้อ านวยการระดับส านัก ผู้รักษาการผู้อ านวยการระดับส านัก และผู้เชี่ยวชาญ 
      - ระดับส านักงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ (๐.๕ เทา่ของเงินเดือน) 
      - ระดับส านัก คิดเป็นร้อยละ ๒๕ (๐.๕ เทา่ของเงินเดือน) 
      - ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
        (๑ เท่าของเงินเดือน) 
๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ไดร้ับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านัก 

    - ระดับส านักงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕ (๐.๕ เทา่ของเงินเดือน) 
    - ระดับบุคคล (ผลการปฏิบัติงานตาม Performance) คิดเป็นร้อยละ ๗๕ 

    (๑.๕ เทา่ของเงินเดือน) 
๑.๕ ผู้ช านาญการ ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. เขต     
      พนักงานและลูกจา้ง 

    - ระดับส านักงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ (๐.๒๕ เทา่ของเงินเดือน) 
    - ระดับส านัก คิดเป็นร้อยละ ๒๕ (๐.๕ เทา่ของเงินเดือน) 
    - ระดับบุคคล ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

    และผลการปฏิบัติงานตาม Performance คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ 
    (๑.๒๕ เทา่ของเงินเดือน) 
 



๖๐ 
 

๒. การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีในส่วนของผู้มีผลงานดีเด่น (Extra) ให้ก าหนด
สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี เพ่ิมเติมนอกจากการจ่ายค่าตอบแทน
แบบปกติอีกไม่เกิน ๑ เท่าของเงินเดือน รวมไม่เกิน ๓ เท่าของเงินเดือน โดย
ให้จา่ยแกบุ่คลากรที่มีผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับดีเด่นขึ้นไป 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีของส านักงาน กสทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๔   :   เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๔.๑ :  ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เดินหน้าต่อไป” และรายการ “เข้าใจ      
                              ตรงกันนะ”  ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑  ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้   
                              คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

  ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีที่บริษัท พีซ 
เทเลวิชั่น จ ากัด เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ด าเนินการแจ้งต่อศาลปกครองถึงการกระท าผิดเงื่อนไขที่ศาลปกครองมีค าสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซทีวี  (ค าสั่ง
เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา หมายเลขคดีด าที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๘ 
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย) 

   ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV เพ่ือให้
ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศเนื้อหารายการให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๑  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เดินหน้าต่อไป” และ
รายการ “เข้าใจตรงกันนะ” ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี ่ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม    



๖๑ 
 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๔.๒ : ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เหลียวหลังแลไปข้างหน้า” 

และรายการ “เข้าใจตรงกันนะ” เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส.  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 

  ๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีที่บริษัท พีซ 
เทเลวิชั่น จ ากัด เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ด าเนินการแจ้งต่อศาลปกครองถึงการกระท าผิดเงื่อนไขที่ศาลปกครองมีค าสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีซทีวี 

   ๓. เห็นชอบให้ก าหนดโทษปรับทางปกครองต่อบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๙(๓) ประกอบมาตรา ๕๗(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การออกอากาศรายการ “เหลียวหลังแลไป
ข้างหน้า” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีลักษณะเป็นการเข้าข่ายข้อมูล
ข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้
เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรได้ อันเป็นเนื้อหารายการที่ต้องห้ามไม่ให้มี
การออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๙ ก าหนดให้ถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๒  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“เหลียวหลังแลไปข้างหน้า”และรายการ “เข้าใจตรงกันนะ”  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ทางช่องรายการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม    



๖๒ 
 

ระเบียบวาระที ่๕.๔.๓ : ข้อร้องเรียนกรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ห้องข่าวเล่าเรื่อง
สุดสัปดาห์” เม่ือวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จ ากัด  ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ช่อง PEACE TV เพ่ือขอความร่วมมือให้
ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศเนื้อหารายการให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๔.๓  เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
“ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์” เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม 

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๔ : การพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณและแนวทางการด าเนินการโครงการ

ระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับ
ภูมิภาค : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  

     
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๔.๔ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณและแนวทางการด าเนินการโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิด
กฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ออกไป และให้
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

   
หมายเหตุ                 กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตดังนี้ ๑) ในตัวเอกสารระเบียบวาระยังไม่ได้เสนอร่าง 

TOR มาประกอบการพิจารณา ๒) ไม่แน่ใจว่าความสามารถของระบบตรวจสอบ 
200 ช่องรายการ นั้น ในแต่ละพ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบทั้ง 200 ช่อง
เหมือนกันหมดหรือไม่ ทั้งนี้ โจทย์คือจะท าอย่างไรให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ
และประหยัดได้ ฝากให้คิดในทางเทคนิค ๓) ตามเอกสารวิเคราะห์ของส านักงาน 
กสทช. ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการซื้อขาดกับการเช่าระบบ แล้วระบุว่า 
ในระยะยาวการซื้อขาดคุ้มค่ามากกว่าการเช่าระบบ แต่กลับเสนอให้เช่า ซึ่งเป็น
กรณีท่ีข้อวิเคราะห์กับข้อเสนอไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการอนุมัติ 
จึงขอฝากให้ตรวจสอบในส่วนนี้ว่า จริงๆ ควรเป็นอย่างไร 

 
 
 



๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๕ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... : นย. 
    
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าระเบียบฯ เสนอประธาน กสทช. 
เพ่ือลงนามก่อนน าไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๕  เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. .... 

  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 - ไม่มี - 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๕  น.  


