
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ 

วันอังคารท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห,องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
___________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ   
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ    
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ  
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! กรรมการ 
๕.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
๖.  นายก0อกิจ  ด0านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.  
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 

๑. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! ติดภารกิจ   
๒. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

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

๑. นายเฉลิมชัย  ก6กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส0วน  
   รักษาการในตําแหน0งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส0วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส0วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส0วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก0งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวพยุงทรัพย!  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ0มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นางสุพินญา  จําปD ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๒. นางสาวพูลศิริ  นิลกิจศรานนท! ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๓. นายสมบัติ  ลีลาพตะ ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน! 
  และรักษาการในตําแหน0งผู�อํานวยการสํานักกิจการโทรทัศน! 
  ในระบบดิจิตอล 
๔. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   
  รักษาการในตําแหน0งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๕. นายปรัชพัฒน!  วงษ!เนติศิลปF  ผู�อํานวยการส0วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๖. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส0วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗. นางสาวสุดารัตน!  แก�วงาม นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการแทนผู�อํานวยการส0วน 
  ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๘. นางพันทิภา  สุทธินนท! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นายวสุ  อมรนพวงศ! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๐.  นายนิธิวุฒิ  จีระเรืองรัตนา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๑. นางสาวปรีชญา  เสวตสมบูรณ! นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับต�น 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล0าวเปGดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

 ๑. เม่ือวันจันทร!ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ รัฐบาลได�จัดให�มีพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
โดยในช0วงเช�ามีพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณท�องสนามหลวง 
และพิธีลงนามถวายพระพร หลังจากนั้น ในช0วงเย็นได�มีพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล ซ่ึงในกิจกรรมดังกล0าวมีประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช. 
และรองเลขาธิการ กสทช. (ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ) เข�าร0วมกิจกรรม  

 ๒. ในระหว0างวันท่ี ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. ได�กําหนดเดินทางไปเข�าร0วมการประชุมสภาบริหารสหภาพโทรคมนาคม
ระหว0างประเทศ ประจําปD ๒๕๖๒  (ITU Council 2019) ณ สํานักงานใหญ0สหภาพ
โทรคมนาคมระหว0างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการประชุมดังกล0าว
เป]นเวทีการประชุมท่ีสําคัญในระดับโลก ซ่ึงจะมีการพิจารณาในประเด็นหลัก     
ที่สําคัญเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร! แผนงานงบประมาณ และแผนทรัพยากร
บุคคลของ ITU รวมท้ังแผนการปฏิบัติการช0วงปD ค.ศ. 2020 - 2023 ซ่ึงประเทศไทย
ในฐานะท่ีเป]นหนึ่งในประเทศท่ีได�รับเลือกเป]นสมาชิก ITU Council อย0างต0อเนื่อง
มาหลายสมัย และเป]นครั้งแรกท่ีสํานักงาน กสทช. ได�เข�าร0วมในฐานะหน0วยงาน
อํานวยการในนามประเทศไทย นอกจากนี้ ประธาน กสทช. และคณะจะเข�าพบกับ 
เลขาธิการ ITU (Mr. Houlin Zhao) เพ่ือหารือในประเด็นสําคัญต0างๆ อาทิ 
การชี้แจงในการทําหน�าท่ีเป]นหน0วยงานอํานวยการของ ITU ของประเทศไทย  
และผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากการบังคับใช�พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และประเด็นสําคัญเรื่องการย�ายที่ตั้ง
สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟGกของ ITU มาอยู0ท่ีสํานักงาน กสทช. ภาค ๑  
หลักสี่ ถนนแจ�งวัฒนะ เนื่องจากการเป]นหน0วยงานอํานวยการจะต�องรับผิดชอบ 
ในเรื่องค0าใช�จ0ายของสํานักงาน ITU ซึ่งมีประเด็นที่จะต�องไปหารือเพื่อให�มี  
ความชัดเจน รวมท้ังเรื่องท่ี ITU ร�องขอให�สํานักงาน กสทช. ร0วมเป]นเจ�าภาพ  
การจัดงาน ITU ซ่ึงจะได�มีการหารือกันในประเด็นท่ีสําคัญๆ สําหรับความคืบหน�า
จะได�แจ�งให�ทราบในโอกาสต0อไป  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๔ 
 มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
 สํานักงาน กสทช. ระหว�างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : คณะอนุกรรมการ
 พิจารณางบประมาณฯ, ยย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. ระหว0างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๕ 
ของระเบียบ กสทช. ว0าด�วยการแต0งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ0ายค0าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเปBนของตนเอง 

ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๒ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : ปท.๒  
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ไม0มีโครงข0าย
เป]นของตนเอง ฉบับที่ ๔/๒๕๖๒ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู,กระทําความผิดเก่ียวกับการ
 ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนกุมภาพันธ� – 
 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ : คส. 
 
 



๕ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําเดือนกุมภาพันธ! – 
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. เร0งดําเนินการตามกฎหมายกับ
ผู�กระทําความผิดโดยเร็วต0อไป ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : สถิติเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

ต้ังแต0 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. และ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่องร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว�างวันท่ี ๒๔ 
 เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว0างวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นขอต0อ
อายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม0ปรากฏประวัติว0ามีการ
ออกอากาศขัดต0อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๘๘ สถานี      
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๖๕  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน  ๑๙  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๔  สถานี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของผู,ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 จํานวน ๑๑ สถานี : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู� อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๑ สถานี ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
 เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
 พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  :  การแจ,งเปล่ียนแปลงกรรมการผู,มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท สปริง 26 จํากัด 
 : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม    รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู�มีอํานาจกระทําการแทนของบริษัท     

สปริง 26 จํากัด ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช.  
มีหนังสือแจ�งบริษัทฯ ให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยเคร0งครัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ปรับลดค�าบริการแพ็กเกจ Gold HD 
 เปBนระยะเวลา ๑๒ เดือน และปรับลดค�าบริการในกรณีท่ีไม�สามารถรับชมรายการ
 ผ�านกล�อง True Visions ได,ตามปกติ (เลขท่ี ๗๗/๒๕๖๑) : บส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ปรับลด

ค0าบริการแพ็กเกจ Gold HD เป]นระยะเวลา ๑๒ เดือน และปรับลดค0าบริการในกรณีท่ี 
ไม0สามารถรับชมรายการผ0านกล0อง True Visions ได�ตามปกติ (เลขท่ี ๗๗/๒๕๖๑)  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด แก,ไขให,สามารถรับชมช�อง

ภาพยนตร�ต�างประเทศได,ตามแพ็กเกจท่ีสมัครใช,บริการไว, (เลขท่ี ๗/๒๕๖๒) : บส.  
 

มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด แก�ไขให�
สามารถรับชมช0องภาพยนตร!ต0างประเทศได�ตามแพ็กเกจที่สมัครใช�บริการไว� 
(เลขที่ ๗/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด แก,ไขให,สามารถรับชมรายการ
 โทรทัศน�ผ�านกล�อง True Visions ได,ตามปกติ (เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด แก�ไขให�

สามารถรับชมรายการโทรทัศน!ผ0านกล0อง True Visions ได�ตามปกติ (เลขท่ี ๑๐/๒๕๖๒)  
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บค�า
อุปกรณ�พร,อมท้ังมีหนังสือช้ีแจงรายละเอียดกรณีท่ีถูกเรียกเก็บค�าบริการ
หลังจากยกเลิกการใช,บริการ (เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ตรวจสอบ

การเรียกเก็บค0าอุปกรณ!พร�อมท้ังมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดกรณีท่ีถูกเรียกเก็บ
ค0าบริการหลังจากยกเลิกการใช�บริการ (เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การถอนเรื่องร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ปรับลดค�าบริการ

ตั้งแต�รอบบิลเดือนมกราคมถึงรอบบิลเดือนกุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีท่ีไม�ได,รับ
ใบแจ,งค�าใช,บริการ พร,อมยกเว,นการเรียกเก็บค�าเป[ดสัญญาณ (เลขท่ี ๒๑/๒๕๖๒) 
: บส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ปรับลด

ค0าบริการต้ังแต0รอบบิลเดือนมกราคมถึงรอบบิลเดือนกุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรณีท่ีไม0ได�รับใบแจ�งค0าใช�บริการ พร�อมยกเว�นการเรียกเก็บค0าเปGดสัญญาณ 
(เลขท่ี ๒๑/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด ยกเว,นการเรียกเก็บค�าปรับ 
 กรณีอุปกรณ�เสียหายหรือสูญหายพร,อมจัดเก็บอุปกรณ� (เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๑) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ยกเว�น

การเรียกเก็บค0าปรับกรณีอุปกรณ!เสียหายหรือสูญหายพร�อมจัดเก็บอุปกรณ! 
(เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : ผลการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ�และกําหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินทุน

ประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับหน�วยงานของรัฐ (ทุนตามนโยบายกรณี
หน�วยงานของรัฐย่ืนข,อเสนอโครงการ) ของคณะกรรมการบริหารกองทุน : ทบ.   
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ!และกําหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินทุน
ประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับหน0วยงานของรัฐ (ทุนตามนโยบายกรณีหน0วยงาน
ของรัฐยื่นข�อเสนอโครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๘ 
 

 ๑. ผลการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ!การจัดสรรเงินทุนประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลง
กับหน0วยงานของรัฐ (ทุนตามนโยบายกรณีหน0วยงานของรัฐยื่นข�อเสนอโครงการ)  

 ๒. ผลการพิจารณากําหนดกรอบวงเงินและระยะเวลาการจัดสรรเงินทุนประเภทท่ี ๒ 
กรณีทําความตกลงกับหน0วยงานของรัฐ (ทุนตามนโยบายกรณีหน0วยงานของรัฐ
ยื่นข�อเสนอโครงการ) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การปรับปรุงหลักเกณฑ�การพิจารณาการลงทุนในเงินฝากของกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ 
 ประจําป̀ ๒๕๖๒ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ!การพิจารณาการลงทุนในเงินฝากของกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน!สาธารณะ ประจําปD ๒๕๖๒ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน,าท่ี สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห�งชาติ 
 แจ,งผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําป̀ ๒๕๖๑ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน�าท่ี สํานักงานเลขาธิการสภา

นิติบัญญัติแห0งชาติ แจ�งผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. 
ประจําปD ๒๕๖๑ และสรุปสาระสําคัญ ประเด็นข�อสังเกตและข�อเสนอแนะของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห0งชาติ พร�อมท้ังคําแถลง/ชี้แจงของสํานักงาน กสทช. 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : รายงานการมอบอํานาจช�วงให,ดําเนินคดีต�อศาลปกครองในด,านกิจการโทรคมนาคม
 แทน กสทช. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คดี : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการมอบอํานาจช0วงให�ดําเนินคดีต0อศาลปกครองในด�านกิจการ

โทรคมนาคม ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ คดี ทั้งนี้ ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : การเปล่ียนกําหนดวันจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�
 เคล่ือนท่ีท่ีเปBนเลขหมายสวย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ : คณะทํางานบริหารจัดการ
 และกํากับดูแลฯ  จท.  
 



๙ 
 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันจัดประมูลเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการ

โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีเป]นเลขหมายสวย จากเดิมในวันเสาร!ท่ี ๒๐ และวันอาทิตย!ท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปลี่ยนเป]นในวันเสาร!ท่ี ๓ และวันอาทิตย!ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ สํานักงาน กสทช. และผลการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : สรุปการเข,าร�วมประชุม IOT Tech Expo Global 2019 ระหว�างวันท่ี ๒๓ - ๒๙ 
 เมษายน ๒๕๖๒ : วส. ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบสรุปการเข�าร0วมประชุม IOT Tech Expo Global 2019 ของ กสทช. 

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! และคณะ ระหว0างวันท่ี ๒๓ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐ : การแจ,งเปล่ียนแปลงผู,อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 ช�องรายการ MCOT Kids & Family : ปส.๒ 
   
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

ช0องรายการ MCOT Kids & Family จากเดิม นายผาติยุทธ ใจสว0าง  เปลี่ยนเป]น  
นางสาวสุปวีณ! ปฏิภาณวัฒน! ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต0วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
 ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑ : คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําท่ี ๔๓/๒๕๕๙ (คดีหมายเลขแดงท่ี 
 ๔๒๑/๒๕๖๒) ระหว�างบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผู,ฟvองคดี กับ สํานักงาน กสทช. 
 ผู,ถูกฟvองคดีท่ี ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู,ถูกฟvองคดีท่ี ๒ และ กสทช. ผู,ถูกฟvองคดีท่ี ๓ : มส. 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๔๓/๒๕๕๙ 

(คดีหมายเลขแดงท่ี ๔๒๑/๒๕๖๒) ระหว0างบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ผู�ฟ}องคดี 
กับ สํานักงาน กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีที่ ๑ เลขาธิการ กสทช. ผู�ถูกฟ}องคดีที่ ๒ 
และ กสทช. ผู� ถูกฟ}องคดีที่ ๓ ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟ}อง  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   
ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๙ สถานี) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๙ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จํานวน ๕ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงกําลังเครื่องส0ง จํานวน ๒ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีและความสูง จํานวน ๑ สถานี 
๔. ขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส0ง และท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๑ สถานี 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๙ สถานี) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : พิจารณาต�ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 ของบริษัท ชลบุรี ช.เจริญวิศวกรรม จํากัด สถานีชลบุรี FM รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๗๖ 
 : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับอุทธรณ!ของบริษัท ชลบุรี ช.เจริญวิศวกรรม จํากัด ไว�พิจารณาได� เนื่องจาก

บริษัทฯ ได�ใช�สิทธิยื่นอุทธรณ!คําสั่งทางปกครองเป]นหนังสือต0อเจ�าหน�าท่ี
ภายใน ๑๕ วัน นับแต0วันท่ีได�รับหนังสือจากสํานักงาน กสทช.  

 ๒. รับคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบการต0ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของบริษัทไว�พิจารณาได� โดยให�การรับเอกสารการต0ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการมีผลย�อนหลัง เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงเป]นวันท่ี
บริษัทได�ยื่นเอกสารการต0ออายุการทดลองประกอบกิจการต0อสํานักงาน กสทช. 
เนื่องจากข�อเท็จจริงรับฟ~งได�ว0าบริษัทได�ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน ๓๐ วัน  
นับแต0วันท่ีได�รับแจ�งจากเจ�าหน�าท่ีแล�วจริง ตามใบรับเอกสาร เลขท่ี ๕๓๑๐ 
ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�ตรวจสอบเลขรับ
เอกสารดังกล0าวจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส!แล�วพบว0าข�อมูลถูกต�อง
ตรงกันทุกประการ  



๑๑ 
 

 ๓. อนุญาตให�บริษัท ชลบุรี ช.เจริญวิศวกรรม จํากัด สถานีชลบุรี FM รหัสสถานี  
๐๑๕๒๐๐๗๖ ทดลองประกอบกิจการ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปD 
ต0อเนื่องจากระยะเวลาการอนุญาตเดิม (เริ่มต�นวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เนื่องจากพนักงานเจ�าหน�าที่ได�ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของสถานีแล�ว ปรากฏว0าครบถ�วน
ถูกต�องตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กําหนด 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง พิจารณาต0ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 ของบริษัท ชลบุรี ช.เจริญวิศวกรรม จํากัด สถานีชลบุรี FM รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๗๖  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : พิจารณาคําร,องขอขยายระยะเวลาการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
 ตามประกาศ กสทช. ว�าด,วยหลักเกณฑ�การกํากับดูแลทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง ของกลุ�มคนลําสระคลอง ชุ�มเย็น สถานีวิทยุกระจายเสียง
 คนลําสระคลอง ชุ�มเย็น (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว0าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับดูแลทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ0มคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) 
เนื่องจากการยื่นคําร�องฯ ไม0เป]นไปตามหลักเกณฑ!และวิธีการท่ีกําหนดใน
มาตรา ๖๖ แห0งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 ๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของกลุ0มคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น สถานีวิทยุกระจายเสียงคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น 
(รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) สิ้นสุดลงนับแต0วันท่ี กสทช. มีมติ  

 ๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ให�ใช�เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของกลุ0มคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น สถานีวิทยุกระจายเสียงคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น 
(รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) นับแต0วันท่ี กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุ
คมนาคมสิ้นสุดลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการตามข�อ ๒.  



๑๒ 
 

 ๔. เห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�กลุ0มคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น สถานีวิทยุกระจายเสียง
คนลําสระคลอง ชุ0มเย็น (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศ
และอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ และทําลายหรือจําหน0าย จ0าย โอน เครื่อง
วิทยุกระจายเสียงให�แก0บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมีใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ัง
สถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
นับแต0วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตาม
กฎหมายอย0างเคร0งครัด   

 ๕. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ส0วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเครื่องส0งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน0าย จ0าย โอน
เครื่องวิทยุกระจายเสียงให�แก0บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคมตามข�อ ๔. หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต0อไป 
และให�สํานักงาน กสทช. ส0วนภูมิภาค รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบ
และส0งภาพถ0ายการรื้อถอนสายอากาศและการทําลายเครื่องส0งวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศมายังสํานักงาน กสทช. สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข0ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) 
เพ่ือทราบ     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
 ทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว0าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับดูแล
 ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของกลุ0มคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น สถานี
 วิทยุกระจายเสียงคนลําสระคลอง ชุ0มเย็น (รหัสสถานี ๐๔๕๔๐๐๐๙) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง
 (๓ สถานี) (ข,อมูล ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๓ สถานี) โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปD นับต้ังแต0วันท่ี 
กสทช. มีมติ ดังนี้ 



๑๓ 
 

 ๑. สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ! ถ่ินตรัง รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๑๕๘ คลื่นความถ่ี 
๙๓.๐๐ MHz จังหวัดตรัง  

 ๒. สถานีศูนย!ปฏิบัติการเรียนรู�วิทยุชุมชนเครดิตยูเนี่ยนภาคใต� รหัสสถานี 
๐๙๕๒๐๒๑๗ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฏร!ธานี  

 ๓. สถานีพัทยาร0วมใจ เรดิโอ รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๓๖ คลื่นความถ่ี ๙๒.๕๐ MHz 
จังหวัดชลบุรี 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
 ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๓ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ :  พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
 และคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 ของห,างหุ,นส�วนจํากัด ละแมอินเว,นท� : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด ละแมอินเว�นท!  ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง โดยมีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปD นับแต0วันท่ี 
กสทช. มีมติ เนื่องจากแบบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ข�อกําหนด คุณสมบัติ 
ลักษณะการทดลองประกอบกิจการและการดําเนินการยื่นคําขอถูกต�องครบถ�วน
ตามข�อ ๙ ภาคผนวก ค และภาคผนวก ญ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

 ๒. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม จุดปฏิบัติการ
เรียนรู�วิทยุชุมชนตําบลละแม เปลี่ยนแปลงเป]น ละแมเรดิโอ  

 ๓. อนุญาตให�เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม ต้ังอยู0 ณ ศูนย!
การเรียนรู�วิทยุชุมชนตําบลละแม (อบต.ละแม) หมู0 ๗ ตําบลละแม อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร เปลี่ยนแปลงเป]น ต้ังอยู0 ณ บ�านเลขท่ี ๒๕๒ หมู0 ๗ ตําบล
ละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร  

 ๔. ให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด ละแมอินเว�นท! ดําเนินการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให�สอดคล�องกับประเภท  
และข�อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุมัติให�
เปลี่ยนแปลง ภายใน ๓๐ วัน นับแต0วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งผลการพิจารณา 



๑๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง พิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 ประเภทกิจการทางธุรกิจ และคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส0วนจํากัด ละแมอินเว�นท!   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการ จํานวน ๖ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 

๓ สถานี (ตามเอกสารแนบ ๑) ตามข�อ ๑๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  
และให�เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓ สถานี 
(ตามเอกสารแนบ ๒) ตามข�อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ให�สิทธิในการ
ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน 
๖ สถานี (ตามเอกสารแนบ ๑ - ๒) สิ้นสุดลงต้ังแต0วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากผู�
ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ
ด�วยตนเอง   

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน ๕ สถานี (ตามเอกสารแนบ ๓) เพื่อให�
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลง พร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการ เนื่องจากผู�ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค!จะยกเลิก
การทดลองประกอบกิจการด�วยตนเอง  

 ๓. เห็นชอบให�ผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ สถานี    
ตามข�อ ๑. ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ    
และทําลายหรือจําหน0าย จ0าย โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก0บุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การมี 
ใช�เครื่องวิทยุคมนาคมและต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต0วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น ให�สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร0งครัด 

 



๑๕ 
 

 ๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ และภาค ๓ – ๔ ดําเนินการ
ตรวจสอบและติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ี
ใช�ในการออกอากาศ การทําลายเครื่องส0งวิทยุคมนาคม หรือการจําหน0าย จ0าย 
โอนเครื่องวิทยุคมนาคม ให�แก0บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุ
คมนาคม สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖ สถานี ตามข�อ ๑. หากพบการกระทํา
ความผิด ให�ดําเนินการตามกฎหมายต0อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ 
และภาค ๓ – ๔ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส0งภาพถ0ายการรื้อ
ถอนสายอากาศและการทําลายเครื่องวิทยุคมนาคม รวมท้ังอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศให�สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข0ายสิ่งอํานวยความ
สะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต0อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 ของผู�ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๖ สถานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การพิจารณาเปล่ียนแปลงข,อมูลการทดลองประกอบกิจการตามข,อ ๑๐ (ค)
 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กรณีการเปล่ียนแปลงกําลังส�งของผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให�สถานีวิทยุท่ีได�รับอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงกําลังส0งจะต�องดําเนินการ

ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส0งวิทยุกระจายเสียง ณ ห�องปฏิบัติการ
ทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส0งวิทยุกระจายเสียงสําหรับ
การทดลองประกอบกิจการท่ีได�ลงทะเบียนกับสํานักงาน กสทช. และนําส0ง
สําเนาผลการทดสอบดังกล0าวให�เสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต0วันท่ีได�รับหนังสือ
แจ�งผลการพิจารณา และใช�รายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องส0งวิทยุกระจายเสียงดังกล0าวเป]นส0วนหนึ่งของเกณฑ!การพิจารณาให�
เปลี่ยนแปลงกําลังส0ง  

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑– ๔ ดําเนินการตรวจสอบการใช�งาน
คลื่นความถ่ีโดยการตรวจวัดค0ากําลังส0งออกอากาศ ณ ท่ีต้ังสถานีตามค0ากําลังส0ง
ท่ีได�รับอนุญาตให�เปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ สํานักงาน กสทช. ภาค ๑– ๔ จะต�อง
กําหนดวันทดสอบการออกอากาศตามค0ามาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนด
ภายใน ๖๐ วันนับต้ังแต0วันท่ีคณะกรรมการมีมติ และให�เริ่มดําเนินการ
ทดสอบให�แล�วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับต้ังแต0วันท่ีคณะกรรมการมีมติให�
เปลี่ยนแปลง หากปรากฏป~ญหาการรบกวน สถานีท่ีขอเปลี่ยนแปลงกําลังส0ง



๑๖ 
 

จะต�องดําเนินการปรับปรุงแก�ไขทันที แล�วจึงรายงานให�สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพ่ือรวบรวมรายงานผลการทดสอบการ
ใช�งานคลื่นความถ่ีต0อคณะกรรมการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงข�อมูลการทดลองประกอบกิจการ
 ตามข�อ ๑๐ (ค) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กรณีการเปลี่ยนแปลงกําลังส0งของผู�
 ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : ของดเว,นการรับสัญญาณถ�ายทอดข�าวภาคหลักจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
 แห�งประเทศไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ�สันติราษฎร� กรุงเทพมหานคร 
 ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุญาตให�สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ!สันติราษฎร! กรุงเทพมหานคร  

ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz งดเว�นการถ0ายทอดข0าวภาคหลักจาก 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห0งประเทศไทย ในช0วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๗.๓๐ น.    
และ ๑๙.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น.  

 ๒. อนุญาตให�สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ!สันติราษฎร! กรุงเทพมหานคร   
ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz ออกอากาศการรายงานสภาพการจราจร 
ในช0วงเวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๗.๓๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ของทุกวัน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง ของดเว�นการรับสัญญาณถ0ายทอดข0าวภาคหลักจากสถานี
 วิทยุกระจายเสียงแห0งประเทศไทยของสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ!สันติราษฎร! 
 กรุงเทพมหานคร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี ๙๑.๐๐ MHz 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให,บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ท,องถ่ิน 
 : ปส.๒ 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก0บริษัท 
อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด ช0องรายการ ท�องถ่ิน ท้ังนี้ โดยกําหนดให�มี
อายุใบอนุญาต ๑ ปD นับแต0วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  



๑๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท อุบลราชธานี โสภณ เคเบ้ิล ที วี จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
 ช0องรายการท�องถ่ิน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให,บริษัท แซบ อินเตอร�เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการ 
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
 ZABB CHANNEL : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือให�บริการ

โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก0บริษัท แซบ 
อินเตอร!เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง จํากัด ช0องรายการ ZABB CHANNEL โดยกําหนด 
ให�มีอายุใบอนุญาต ดังนี้  

 ๑. คําขอรับใบอนุญาต ครั้งท่ี ๔ กําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปD นับแต0วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต0วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒)   

 ๒. คําขอรับใบอนุญาต ครั้งท่ี ๕ กําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปD นับแต0ว ัน ท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ต้ังแต0วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท แซบ อินเตอร!เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง 
 จํากัด ประกอบกิจการ เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 ช0องรายการ ZABB CHANNEL 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุมัติผังรายการ ประจําป̀ ๒๕๖๒ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. อนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๘ ราย 
๙ ช0องรายการ  

๒. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให�บริการ
โทรทัศน! ตามข�อ ๑. เพ่ือขอให�ดําเนินการตามข�อ ๑๒ ข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร0งครัด และกําชับช0องรายการ
ท่ีมีประวัติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการคุ�มครองผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง



๑๘ 
 

และกิจการโทรทัศน! ขอให�ระมัดระวังการออกอากาศ โดยไม0ให�มีรายการท่ีมี
เนื้อหากระทบต0อผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุมัติผังรายการ ประจําปD ๒๕๖๒ ของผู�รับใบอนุญาต
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ที่ไม�ใช,คลื่นความถี่ ระดับท,องถิ่น 
ของบริษัท เวิล�ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จํากัด : ปส.๓ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
๑. อนุญาตให�บริษัท เวิล!ดวาย-เคเบิ้ล ทีวี จํากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ท้ังนี้ นับแต0วันท่ี กสทช. มีมติ  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท เวิล!ดวาย–เคเบ้ิลทีวี จํากัด 
เพ่ือให�ดําเนินการเก่ียวกับค0าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0
ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน รวมท้ังดําเนินการนําส0งเงินรายปDเข�ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการดําเนินการให�สํานักงาน 
กสทช. ทราบภายใน ๗ วันนับแต0วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
 เพ่ือให�บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน 
 ของบริษัท เวิล!ดวาย-เคเบ้ิล ทีวี จํากัด    
                 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การเพิ่มเติมเขตพื้นที่การให,บริการโครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน�
 ของห,างหุ,นส�วนจํากัด สินทิวาธานี เคเบิลทีวี : ปส.๓  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด สินทิวาธานี เคเบิลทีวี ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน!     
ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ระดับท�องถ่ิน ประเภททางสาย เพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการ
โครงข0ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ้ืนท่ี ๓ อําเภอ 
ประกอบด�วย อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภออุทัย และอําเภอวังน�อย และ



๑๙ 
 

ดําเนินการขออนุญาตพาดสายเคเบิลกับการไฟฟ}าส0วนภูมิภาค ผู�รับใบอนุญาต
ให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด�านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับ
การขยายพ้ืนท่ีการให�บริการตามท่ีได�รับอนุญาต 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให�บริการโครงข0ายกระจายเสียง
 หรือโทรทัศน!ของห�างหุ�นส0วนจํากัด สินทิวาธานี เคเบิลทีวี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : เง่ือนไขการพิจารณาการให,บริการโครงข�ายโทรทัศน�ท่ีใช,คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอลได,อย�างต�อเนื่อง (Service Availability) : จส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
 โดยเห็นชอบเง่ือนไขการพิจารณาการให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ี
 ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยกําหนดเหตุการณ!ท่ีไม0นํามาพิจารณาเป]นข�อขัดข�อง
 ในการให�บริการ ดังนี้ 
 ๑. ผู�ใช�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ฯ ไม0สามารถส0งเนื้อหารายการไปยังผู�ให�บริการ

โครงข0ายโทรทัศน!ฯ ได�  
 ๒. การหยุดการให�บริการตามคําสั่งของ กสทช.  
 ๓. การหยุดการให�บริการอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซ่ึงเป]นเหตุท่ีผู�ให�บริการ

โครงข0ายโทรทัศน!ฯ ไม0สามารถป}องกันได� โดยแสดงพยานหลักฐานประกอบ  
 ๔. การหยุดการให�บริการอันเนื่องมาจากการบํารุงรักษาตามแผนการดําเนินงาน

ท่ีเห็นชอบร0วมกันกับผู�ใช�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ฯ ทุกราย และได�รับความ
เห็นชอบจาก กสทช. ท้ังนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการบํารุงรักษาตาม
แผนการดําเนินงานท่ีได�รับอนุญาตจาก กสทช. ต�องเห็นชอบร0วมกันกับ
ผู�ใช�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ฯ ทุกราย และแจ�งให�สํานักงาน กสทช. ทราบ
ภายใน ๗ วันทําการ หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินการฯ  

 ๕. ข�อขัดข�องในการให�บริการท่ีมีระยะเวลาไม0เกิน ๓๐ วินาที 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง เง่ือนไขการพิจารณาการให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ท่ีใช�
 คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได�อย0างต0อเนื่อง (Service Availability) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : ข,อขัดข,องในการให,บริการโครงข�ายโทรทัศน�ประเภทท่ีใช,คล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) : จส.  
  



๒๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) ระงับการกระทําท่ีฝ�าฝ�นและแก�ไขปรับปรุงในการ
ให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!แก0ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ประเภทท่ี
ใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลอย0างต0อเนื่อง ในเขตพ้ืนท่ีให�บริการของ
สถานีศรีสะเกษ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต0วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง และถือ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ประเภทท่ีใช�
คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ โดยเคร0งครัด ท้ังนี้ หากบริษัท 
อสมท จํากัด (มหาชน) ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะใช�มาตรการ
ทางปกครองโดยการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ีฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง ต0อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง ข�อขัดข�องในการให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ประเภทท่ีใช�
 คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : การดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
 ดิจิตอล กรณีการออกอากาศช�องความถ่ีวิทยุไม�เปBนไปตามประกาศ กสทช. 
 เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล : จส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยเห็นชอบการให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ดังนี้ 

 ๑. กรณีการใช�งานคลื่นความถ่ี สามารถดําเนินการได�ตามการใช�งานจริงในป~จจุบัน 
ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต0อผู�รับชมจากการปรับเปลี่ยนช0องความถ่ีวิทยุ 
โดยกําหนดรายละเอียดการใช�งานช0องความถ่ีวิทยุตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ   

 ๒. การใช�งานช0องความถ่ีวิทยุตามการใช�งานจริงในป~จจุบัน (ซ่ึงออกอากาศช0อง
ความถ่ีวิทยุไม0เป]นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล) เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบต0อผู�รับชมจาก
การปรับเปลี่ยนช0องความถ่ีวิทยุ ให�กําหนดเง่ือนไขว0า “หากพบป~ญหาการรบกวน
ต0อกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกเดิม จะต�องแก�ไขป~ญหาการ
รบกวนดังกล0าวให�แล�วเสร็จภายใน ๗ วัน มิฉะนั้นสถานีดังกล0าวจะต�องระงับ
การออกอากาศจนกว0าการแก�ไขป~ญหาการรบกวนแล�วเสร็จ”  

 ๓. ท้ังนี้ ผู�ให�บริการโครงข0ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
และผู�ให�บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด�านโทรทัศน! ต�องปรับเปลี่ยนช0อง



๒๑ 
 

ความถ่ีวิทยุของสถานีวิทยุคมนาคมตามข�อ ๑. ให�เป]นตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในคราวเดียวกับ
การปรับปรุงการใช�งานคลื่นความถ่ีเพ่ือรองรับย0านความถ่ี ๔๗๐ – ๖๙๔ MHz 
สําหรับกิจการโทรทัศน! 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง การดําเนินการตามแผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!
 ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล กรณีการออกอากาศช0องความถ่ีวิทยุไม0เป]นไปตามประกาศ 
 กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : ร,องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเยาวชนท,องถ่ินเวียงสระ NEW WAVE 

คล่ืนความถ่ี FM ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร�ธานี โดยบริษัท นิวเวฟ สเตช่ัน จํากัด 
โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภคใน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   

         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท นิวเวฟ 
สเตชั่น จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเยาวชนท�องถ่ินเวียงสระ NEW WAVE 
คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี ระงับการกระทําท่ีเป]นการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!กลูแคน เลิฟ (ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร) Glucan Love (Dietary Supplement Product) เลขสารบบอาหาร : 
๑๓-๑-๐๒๙๕๔-๕-๐๐๖๙ ผลิตภัณฑ!เครื่องดื่มรสสมุนไพรตรา เป�า ชุน ลู0 
เลขสารบบอาหาร : ๑๒-๒-๐๔๙๔๔-๒-๐๐๐๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดย
หลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือ
สินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0
เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท นิวเวฟ สเตชั่น จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเยาวชน
ท�องถ่ินเวียงสระ NEW WAVE คลื่นความถ่ี FM ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี   
ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง 
เป]นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  



๒๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง ร�องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเยาวชนท�องถ่ิน
 เวียงสระ NEW WAVE คลื่นความถี่ FM ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี    
 โดยบริษัท นิวเวฟ สเตชั่น จํากัด โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ี
 เป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!                      
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : ร,องเรียนกรณีขอให,สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ  
 ท่ีออกอากาศผ�านช�องรายการ Maya Channel อันเข,าข�ายการกระทําที่เปBน
 การเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอส อาร! เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช0องรายการ Maya Channel ระงับการกระทําท่ีเป]น
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารหลินจือพลัสชิตาเกะ 
Lingzhi Plus Shitake (Dietary Supplement Product) เลขสารบบอาหาร : 
๑๑-๑-๑๑๒๕๙-๒-๐๐๐๓ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหารแอลซีพลัส (L-ZE Plus)    
เลขสารบบอาหาร : ๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดย
หลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือ
สินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0
เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้  หากบริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ช0องรายการ Maya 
Channel ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเป]นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�สํานักงาน กสทช. ตรวจสอบการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีออกอากาศผ0านช0องรายการ Maya Channel อันเข�าข0าย
การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!                          

    



๒๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : กรณีบริษัท เมเจอร� เทเลวิช่ัน ไทย จํากัด ช�องรายการ Mix Major Channel
 โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 
         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เมเจอร! 
เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ช0องรายการ Mix Major Channel ระงับการกระทําท่ีเป]นการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารดับเบ้ิล แม็กซ! ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร แอล-ซี พลัส เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร เอสที.เพอริส เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๑๔๕๔-๑-๐๐๒๗ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด  
ช0องรายการ Mix Major Channel ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช.  
จะดําเนินการปรับทางปกครองเป]นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีก
วันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณีบริษัท เมเจอร! เทเลวิชั่น ไทย จํากัด ช0องรายการ Mix Major 
Channel โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : กรณีบริษัท เอส อาร� เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอ พลัส

เอ็นเตอร�เทนเม,นท� จํากัด (มหาชน)) ช�องรายการ Hit Station โฆษณา
ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.   

         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    



๒๔ 
 

โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท เอส อาร! เค 
มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด 
(มหาชน)) ช0องรายการ Hit Station ระงับการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอาง ST DBM Active serum ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
แอล-ซี พลัส เลขสารบบอาหาร ๗๓-๑-๑๖๖๕๐-๕-๐๐๐๗ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
บลิง บลิง (BLING BLING) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๑-๐๔๗๔๑-๑-๐๖๗๓ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด 
(มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด (มหาชน)) ช0องรายการ 
Hit Station ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเป]นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง กรณีบริษัท เอส อาร! เค มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม 
บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร!เทนเม�นท! จํากัด (มหาชน)) ช0องรายการ Hit Station 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : กรณีบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด ช�องรายการ เวิร�คพอยท� ทีวี โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.    
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง 
จํากัด ช0องรายการ เวิร!คพอยท! ทีวี ระงับการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ! เซรั่ม ครีม เซลล!สกัดโสมป�า เลท มี อิน บิวต้ี ผลิตภัณฑ! เซรั่มโสมป�า 
(Absolute Renewal and Hydrating Serum) และเซรั่มกันแดดโสมป�า (Absolute 



๒๕ 
 

Sunscreen Serum SPF๕๐+ PA++++) หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดย
หลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือ
สินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0
เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖  
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท้ังนี้ หากบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ช0องรายการ เวิร!คพอยท! ทีวี ฝ�าฝ�น
หรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเป]นเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง กรณีบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ช0องรายการ เวิร!คพอยท! ทีวี 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!    
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ทับเท่ียงเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทับเท่ียง เรดิโอ
 คล่ืนความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดตรัง โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�าย
 การกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 : บส.   
         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด      
ทับเท่ียงเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทับเท่ียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz 
จังหวัดตรัง ระงับการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เสริมอาหารผักเม็ดวีทกราส อัลฟ~ลฟ�า พลัส เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๙๙๖๐-๕-๐๐๐๓ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖  (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 



๒๖ 
 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส0วนจํากัด ทับเท่ียงเรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ทับเท่ียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดตรัง ฝ�าฝ�น
หรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเป]นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ี
ยังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส0วนจํากัด ทับเท่ียงเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 ทับเท่ียง เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดตรัง โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ  
 ท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
 กิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด แดนดินล,านนามีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง แดนดิน
 ถ่ินล,านนา คล่ืนความถ่ี ๑๐๓.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม� โฆษณาผลิตภัณฑ�
 สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : บส.   
        
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด 
แดนดินล�านนามีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง แดนดิน ถ่ินล�านนา คลื่นความถ่ี 
๑๐๓.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม0 ระงับการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องสําอางน้ํามันทายะ เลขท่ีใบรับแจ�ง ๑๐-๑-๕๙๕๖๙๖๖
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส0วนจํากัด แดนดินล�านนา
มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง แดนดิน ถ่ินล�านนา คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๕๐ MHz 
จังหวัดเชียงใหม0 ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเป]นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 



๒๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส0วนจํากัด แดนดินล�านนามีเดีย สถานี
 วิทยุกระจายเสียง แดนดิน ถ่ินล�านนา คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๕๐ MHz จังหวัดเชียงใหม0 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม สถานีวิทยุกระจายเสียง
 เพลงฮิตอารมณ�ดี คล่ืนความถ่ี ๘๙.๒๕ MHz จังหวัดกําแพงเพชร โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�เครื่องดื่มท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเปBนการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.    
         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด 
เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม สถานีวิทยุกระจายเสียง เพลงฮิตอารมณ!ดี คลื่นความถ่ี 
๘๙.๒๕ MHz จังหวัดกําแพงเพชร ระงับการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องด่ืมน้ําสาหร0ายแดงผสมเห็ดหลินจือและน้ํารสผลไม�รวม 
๑๐% (ตรา Triple D) เลขสารบบอาหาร ๗๔-๑-๐๓๕๕๓-๒-๐๐๐๘ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป]นการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม0เป]นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือ ตามมาตรา ๓๑ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส0วนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม  
สถานีวิทยุกระจายเสียง เพลงฮิตอารมณ!ดี คลื่นความถ่ี ๘๙.๒๕ MHz จังหวัด 
กําแพงเพชร ฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล0าว กสทช. จะดําเนินการปรับทาง
ปกครองเป]นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาท่ียังไม0ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส0วนจํากัด เจบี เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม สถานี
 วิทยุกระจายเสียง เพลงฮิตอารมณ!ดี คลื่นความถ่ี ๘๙.๒๕ MHz จังหวัดกําแพงเพชร 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องด่ืมท่ีเข�าข0ายการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีผลการจัดให,มีบริการโทรทัศน�ท่ีมีบริการล�ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง
 หรือเสียงบรรยายภาพ ป̀ ๒๕๖๑ ของผู,รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
 หรือกิจการโทรทัศน�สําหรับการให,บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล : บส.  
         
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!สําหรับการให�บริการ
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอล กรณีกระทําผิดเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามข�อ ๑๐ (๒) ประกอบข�อ ๑๙ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตฯ และ
ประกาศท่ีเก่ียวข�องโดยเคร0งครัด จํานวน ๓ ราย ได�แก0 ๑) บริษัท บางกอก มีเดีย 
แอนด! บรอดคาสต้ิง จํากัด (ช0อง PPTV)  ๒) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) (ช0อง 
MCOT Kids & Family) และ ๓) บริษัท โมโนบรอดคาซท! จํากัด (ช0อง Mono 29) 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณีผลการจัดให�มีบริการโทรทัศน!ท่ีมีบริการล0ามภาษามือ 
 คําบรรยายแทนเสียงหรือเสียงบรรยายภาพ ปD ๒๕๖๑ ของผู�รับใบอนุญาต
 ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!สําหรับการให�บริการโทรทัศน!
 ในระบบดิจิตอล 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท เวิลด� เอนเตอร�เทนเมนท� เทเลวิช่ัน จํากัด คืนเงิน
 ค�าใช,บริการท่ีได,ชําระไปแล,วล�วงหน,าตามจํานวนวันท่ีไม�สามารถรับชม
 รายการโทรทัศน�ได, (เลขท่ี ๒/๒๕๖๒) : บส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท เวิลด! เอนเตอร!เทนเมนท! เทเลวิชั่น 

จํากัด คืนเงินค0าใช�บริการท่ีได�ชําระไปแล�วล0วงหน�าตามจํานวนวันท่ีไม0สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน!ได� (เลขท่ี ๒/๒๕๖๒) ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม0มีสถานะ
เป]นผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําความผิดตามเรื่องร�องเรียน
ดังกล0าวไว�เป]นประวัติต0อไป และแจ�งผู�ร�องเรียนว0า หากประสงค!จะดําเนินการ
ตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร�องขอค0าชดเชยซ่ึงไม0อยู0ในอํานาจ
ของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่องดังกล0าวเข�าสู0การพิจารณาของ



๒๙ 
 

สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีต0อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�อง
ค0าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท เวิลด! เอนเตอร!เทนเมนท! เทเลวิชั่น 
 จํากัด คืนเงินค0าใช�บริการท่ีได�ชําระไปแล�วล0วงหน�าตามจํานวนวันท่ีไม0สามารถ
 รับชมรายการโทรทัศน!ได� (เลขท่ี ๒/๒๕๖๒) 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท กระบ่ีเคเบิลทีวี จํากัด คืนเงินค�าใช,บริการท่ีได,
 ชําระไปแล,วล�วงหน,าตามจํานวนวันท่ีไม�สามารถรับชมรายการโทรทัศน�ได, 
 (เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท กระบ่ีเคเบิลทีวี จํากัด คืนเงินค0า

ใช�บริการท่ีได�ชําระไปแล�วล0วงหน�าตามจํานวนวันท่ีไม0สามารถรับชมรายการ
โทรทัศน!ได� (เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๒) ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม0มีสถานะเป]นผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. บันทึกการกระทําความผิดตามเรื่องร�องเรียน
ดังกล0าวไว�เป]นประวัติต0อไป และแจ�งผู�ร�องเรียนว0า หากประสงค!จะดําเนินการ
ตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร�องขอค0าชดเชยซ่ึงไม0อยู0ในอํานาจ
ของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเรื่องดังกล0าวเข�าสู0การพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพ่ือให�ดําเนินการตาม
อํานาจหน�าท่ีต0อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิในทางศาลในการเรียกร�อง
ค0าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง ร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท กระบ่ีเคเบิลทีวี จํากัด คืนเงินค0า
 ใช�บริการท่ีได�ชําระไปแล�วล0วงหน�าตามจํานวนวันท่ีไม0สามารถรับชมรายการ
 โทรทัศน!ได� (เลขท่ี ๑๑/๒๕๖๒) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข�าวข,น คนเนช่ัน” เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Nation TV (ช�อง ๒๒) 
 อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส. 
 
 



๓๐ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีการออกอากาศรายการ  
“ข0าวข�น คนเนชั่น” เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอล ช0อง Nation TV (ช0อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม ตามเอกสารท่ี 
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท 
เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบ 
ดิจิตอล ช0อง Nation TV (ช0อง ๒๒) เพ่ือขอความร0วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการ
นําเสนอข�อมูลจากสื่อออนไลน! โดยจะต�องตรวจสอบด�วยความละเอียดรอบคอบ 
ก0อนนําเสนอออกอากาศ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “ข0าวข�น คนเนชั่น” 
 เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ช0อง Nation TV (ช0อง ๒๒) อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ข�าวเวิร�คพอยท�”
 เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ช�อง เวิร�คพอยท� ทีวี (ช�อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีข�อร�องเรียนขอให�ตรวจสอบ
การออกอากาศรายการ “ข0าวเวิร!คพอยท!” เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางช0อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช0อง ๒๓) อาจมี
เนื้อหาไม0เหมาะสม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล      
ช0อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช0อง ๒๓) เพ่ือขอความร0วมมือให�ใช�ความระมัดระวังในการ
ออกอากาศเนื้อหารายการท่ีอาจส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี
ดังเช0นในเหตุการณ!การให�ความช0วยเหลือผู�ประสบภัย และการใช�แหล0งข�อมูลท่ีมี
ความคลาดเคลื่อนของข�อเท็จจริง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
 “ข0าวเวิร!คพอยท!” เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอล ช0อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช0อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข�าว”
 เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
 ช�อง เวิร�คพอยท� ทีวี (ช�อง ๒๓) นําเสนอข�าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀  
 อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีข�อร�องเรียนการตรวจสอบพบ
การออกอากาศรายการ “บรรจงชงข0าว” เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช0อง ๒๓) 
นําเสนอข0าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ�งบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช0อง ๒๓) เพ่ือขอความร0วมมือให�
ใช�ความระมัดระวังในการออกอากาศเนื้อหาสาระท่ีอาจเป]นการกระทบสิทธิหรือ
ก0อให�เกิดความเสียหายต0อเด็กซ่ึงเป]นผู�เสียหายในข0าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
 “บรรจงชงข0าว” เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอล ช0อง เวิร!คพอยท! ทีวี (ช0อง ๒๓) นําเสนอข0าวการหายตัวไปของ
 เด็กหญิงอายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ตีข�าวเช,า”
 เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
 ดิจิตอลช�อง 3 SD (ช�อง ๒๘) นําเสนอข�าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀  
 อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีข�อร�องเรียนการตรวจสอบพบ
การออกอากาศรายการ “ตีข0าวเช�า” เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช0อง 3 SD (ช0อง ๒๘) นําเสนอข0าว
การหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท   
บีอีซี – มัลติมีเดีย จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล ช0อง 3 SD (ช0อง ๒๘) เพ่ือขอความร0วมมือให�ใช�ความระมัดระวัง   
ในการออกอากาศเนื้อหาสาระท่ีอาจเป]นการกระทบสิทธิหรือก0อให�เกิดความ
เสียหายต0อเด็กซ่ึงเป]นผู�เสียหายในข0าว 

 



๓๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
 “ตีข0าวเช�า” เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอลช0อง 3 SD (ช0อง ๒๘) นําเสนอข0าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ 
 ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เท่ียงวันทันเหตุการณ�” 
 เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ช�อง 3HD (ช�อง ๓๓) นําเสนอข�าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀ อาจมีเนื้อหา
 ไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ “เท่ียงวันทันเหตุการณ!” เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง 3HD (ช0อง ๓๓) นําเสนอ
ข0าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม เนื่องจาก   
ไม0เป]นเนื้อหาสาระท่ีขัดต0อมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
 “เท่ียงวันทันเหตุการณ!” เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!
 ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง 3HD (ช0อง ๓๓) นําเสนอข0าวการหายตัวไปของเด็กหญิง
 อายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทุบโตIะข�าว” 
 เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) นําเสนอข�าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ป̀
 อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการ
ออกอากาศรายการ “ทุบโต6ะข0าว” เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0อง
รายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช0อง Amarin TV HD (ช0อง ๓๔) 
นําเสนอข0าวการหายตัวไปของเด็กหญิงอายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
เนื่องจากไม0เป]นเนื้อหาสาระท่ีขัดต0อมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
 “ทุบโต6ะข0าว” เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอล ช0อง Amarin TV HD (ช0อง ๓๔) นําเสนอข0าวการหายตัวไปของ
 เด็กหญิงอายุ ๑๔ ปD อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “จั๊ดซัดทุกความจริง” 
 เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ช�อง ONE (ช�อง ๓๑) ผู,ดําเนินรายการใช,คําพูดไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการ
ออกอากาศรายการ “จั๊ดซัดทุกความจริง” เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช0อง
รายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑) ผู�ดําเนินรายการ 
ใช�คําพูดไม0เหมาะสม เนื่องจากเนื้อหารายการไม0ปรากฏถ�อยคําท่ีหยาบคายไม0เหมาะสม 
จึงเห็นว0าข�อเท็จจริงไม0เป]นไปตามคําร�องเรียน ทําให�ไม0มีมูลเหตุอันควรเชื่อได�ว0า
ผู�ถูกร�องเรียนกระทําการตามท่ีถูกร�องเรียน ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการรวบรวมข�อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ท่ีมีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให�มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนเพ่ือทราบผลการพิจารณาดังกล0าว  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
 “จั๊ดซัดทุกความจริง” เม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑) ผู�ดําเนินรายการใช�คําพูดไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “ข�าวเย็นช�องวัน”
 เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
 ช�อง ONE (ช�อง ๓๑) ผู,ดําเนินรายการใช,คําพูดไม�เหมาะสม : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการ
ออกอากาศรายการ “ข0าวเย็นช0องวัน” เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการ
โทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑) ผู�ดําเนินรายการ
ใช�คําพูดไม0เหมาะสม เนื่องจากเนื้อหารายการไม0ปรากฏถ�อยคําไม0เหมาะสม       
จึงเห็นว0าข�อเท็จจริงไม0เป]นไปตามคําร�องเรียน ทําให�ไม0มีมูลเหตุอันควรเชื่อได�ว0า    



๓๔ 
 

ผู�ถูกร�องเรียนกระทําการตามท่ีถูกร�องเรียน ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๑ วรรคสอง ของประกาศ  
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการรวบรวมข�อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!ท่ีมีโทษทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และให�มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนเพ่ือทราบผลการพิจารณาดังกล0าว 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศรายการ 
 “ข0าวเย็นช0องวัน” เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน
 ในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑) ผู�ดําเนินรายการใช�คําพูดไม0เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๖ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
 “คุยแซ�บ Show” ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการ 
  โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง ONE (ช�อง ๓๑) : ผส.  
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับ
ความเหมาะสมของรายการ “คุยแซ0บ Show” ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  
ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑)  
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน  กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือ 
แจ�งบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑) เพ่ือขอความร0วมมือให�ใช�ความ 
ระมัดระวังในการออกอากาศรายการ “คุยแซ0บ Show” ให�มีเนื้อหาท่ีเหมาะสม 
กับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน! ตามประกาศสํานักงาน กสทช.  
เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน! ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๖ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการจัดระดับความ
 เหมาะสมของรายการ “คุยแซ0บ Show” ออกอากาศเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง ONE (ช0อง ๓๑) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๗ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบพิธีกรชายของรายการ “ทุบโตIะข�าว” 
 ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง Amarin TV HD (ช�อง ๓๔) 
 ไม�ใช,ช่ือนามสกุลจริงในการแนะนํา : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๓๕ 
 

โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบพิธีกรชาย 
ของรายการ “ทุบโต6ะข0าว” ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
ช0อง Amarin TV HD (ช0อง ๓๔) ไม0ใช�ชื่อนามสกุลจริงในการแนะนําตัว เนื่องจาก 
การยื่นคําร�องเรียนดังกล0าว มิได�ระบุ ชื่อ ท่ีอยู0 และหมายเลขโทรศัพท!ของผู�ยื่นคํา
ร�องเรียน พร�อมสําเนาบัตรประชาชนของผู�ยื่นคําร�องเรียนไว�แต0อย0างใด กรณีนี้  
จึงขาดสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกําหนด
ข้ันตอนและระยะเวลาแล�วเสร็จในการพิจารณาคําขอหรือคําร�องเรียนด�านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบพิธีกรชายของรายการ 
 “ทุบโต6ะข0าว” ทางช0องรายการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช0อง Amarin TV HD  
 (ช0อง ๓๔) ไม0ใช�ชื่อนามสกุลจริงในการแนะนํา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๘ : ข,อร,องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข�าวมาคุย” และรายการ
 “เดินหน,าต�อไป” เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และรายการ “เข,าใจตรงกันนะ”
 เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี
 ช�อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม�เหมาะสม : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเรื่องร�องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข0าวมาคุย” 
และรายการ “เดินหน�าต0อไป” เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และรายการ “เข�าใจ
ตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช0องรายการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี 
ช0อง PEACE TV เนื่องจากไม0เป]นเนื้อหาท่ีขัดต0อมาตรา ๓๗ แห0งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะรักษาความสงบแห0งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การให�ความร0วมมือต0อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห0งชาติและ
การเผยแพร0ข�อมูลข0าวสารต0อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบ
แห0งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห0งชาติ ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๘ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “หยิบข0าวมาคุย” 
 และรายการ “เดินหน�าต0อไป” เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และรายการ “เข�าใจ
 ตรงกันนะ” เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางช0องรายการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี
 ช0อง PEACE TV อาจมีเนื้อหาไม0เหมาะสม 



๓๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๙ : ข,อร,องเรียนกรณีขอให,ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุส�งเสริม
 พระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) คล่ืนความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม�เปBนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
  การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติการดําเนินการตามข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุส0งเสริมพระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕ MHz  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม0เป]นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากหลักฐานการออกอากาศซ่ึงมีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ!อาหารเสริมมีผลการตรวจสอบพบว0าเป]นสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุ     
ท่ีแทรกแซงเข�ามาจากท่ีอ่ืน มิได�เป]นการออกอากาศของสถานีวิทยุส0งเสริม
พระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) ดังนั้น จึงไม0มีมูลเหตุอันควรเชื่อได�ว0าสถานีวิทยุ
ส0งเสริมพระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕ MHz จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) กระทําการออกอากาศท่ีมี
ลักษณะเข�าข0ายเป]นการโฆษณาหารายได� ตามคําร�องเรียนแต0อย0างใด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๙ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีขอให�ตรวจสอบการออกอากาศของสถานี
 วิทยุส0งเสริมพระพุทธศาสนา (วัดรัตนชัย) คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕ MHz จังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม0เป]นไปตามประกาศ กสทช.  
 เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๐ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
  คล่ืนบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ,านปราสาท คล่ืนความถ่ี
 ๑๐๓.๐๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดบุรีรัมย� ไม�เปBนไปตาม
 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�วัดบ�าน

ปราสาท ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการ
สาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ�านปราสาท คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz 
จังหวัดบุรีรัมย! เพ่ือให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องตาม 



๓๗ 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย0างเคร0งครัด ต0อไป หากฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง 
กสทช. จะมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเป]นเวลา ๓๐ วัน นับแต0วันท่ีได�รับคําสั่ง 
ท้ังนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น
บริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ�านปราสาท คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จังหวัดบุรีรัมย! เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
เป]นการโฆษณาหารายได�และเป]นการโฆษณาเกินกว0าการนําเสนอภาพลักษณ!
ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึงไม0เป]นไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต0อ
ภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยการกระทําดังกล0าวเป]นการกระทําความผิดครั้งแรก   

 ๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งวัดบ�านปราสาท ผู�รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา    
วัดบ�านปราสาท คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz จังหวัดบุรีรัมย! เพ่ือขอให�ดําเนินการ 
ประกาศชื่อสถานีและคลื่นความถ่ีในการออกอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง   
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยเคร0งครัด   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๐ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
 สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ�านปราสาท 
 คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๐๐ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดบุรีรัมย!        
 ไม0เป]นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ 
 กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๑ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
  คล่ืนบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ,านปราสาท คล่ืนความถ่ี
 ๑๐๖.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดบุรีรัมย� ไม�เปBนไปตาม
 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
 วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�วัดบ�าน

ปราสาท ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการ
สาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ�านปราสาท คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๗๕ MHz 



๓๘ 
 

จังหวัดบุรีรัมย! เพ่ือให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�ถูกต�องตาม 
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย0างเคร0งครัด ต0อไป หากฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง 
กสทช. จะมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเป]นเวลา ๓๐ วัน นับแต0วันท่ีได�รับคําสั่ง 
ท้ังนี้ เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น
บริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ�านปราสาท คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๗๕ MHz  
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จังหวัดบุรีรัมย! เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ! ๒๕๖๒ 
เป]นการโฆษณาหารายได�และเป]นการโฆษณาเกินกว0าการนําเสนอภาพลักษณ!
ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึงไม0เป]นไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลอง 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต0อ
ภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง     
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการกระทําดังกล0าวเป]นการกระทําความผิดครั้งแรก   

 ๒. เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งวัดบ�านปราสาท ผู�รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา   
วัดบ�านปราสาท คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๗๕ MHz จังหวัดบุรีรัมย! เพ่ือขอให�ดําเนินการ 
ประกาศชื่อสถานีและคลื่นความถ่ีในการออกอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โดยเคร0งครัด 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๑ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของ
 สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นบริการสาธารณะเพ่ือพระพุทธศาสนา วัดบ�านปราสาท 
 คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดบุรีรัมย!    
 ไม0เป]นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
 กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๒ : ข,อร,องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคง
 กู,ภัยเชียงดาว คล่ืนความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม� (ประเภทกิจการบริการ
 สาธารณะ) ไม�เปBนไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การกํากับดูแล
 การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�มีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุเพ่ือ
ความม่ันคงกู�ภัยเชียงดาว คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม0 ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ เป]นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต0วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง หากฝ�าฝ�น 
หรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง กสทช. จะใช�มาตรการทางปกครองท่ีสูงข้ึนต0อไป ท้ังนี้



๓๙ 
 

เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุเพ่ือความม่ันคงกู�ภัยเชียงดาว  
คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม0 ประเภทกิจการบริการสาธารณะ เม่ือวันท่ี  
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป]นการโฆษณาหารายได�และเป]นการโฆษณาเกินกว0าการ
นําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึงไม0เป]นไปตามเง่ือนไขการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
และขัดต0อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการกระทําดังกล0าวเป]นการกระทําความผิดครั้งท่ี ๒  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๒ เรื่อง ข�อร�องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
 วิทยุเพ่ือความม่ันคงกู�ภัยเชียงดาว คลื่นความถ่ี ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม0    
 (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม0เป]นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
 การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๓ : การปรับปรุงหลักเกณฑ�การกําหนดค�าปรับทางปกครอง กรณีการกระทําท่ีเปBน
 การเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ!การกําหนดค0าปรับทางปกครอง กรณีการ
กระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ! ๒๕๕๙ และในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรณีผู�รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จากเดิม
กําหนดไว�ท่ี ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ีฝ�าฝ�น
หรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง เป]น ให�กําหนดโทษปรับเป]น ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาท่ีฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตามคําสั่ง ท้ังนี้เนื่องจากอัตราท่ี
กําหนดไว�เดิมค0อนข�างตํ่า ไม0สอดคล�องกับสภาพการณ!ป~จจุบัน อาจส0งผลให�ผู�รับ
ใบอนุญาตไม0มีความยําเกรงและส0งผลให�การกํากับดูแลไม0มีประสิทธิภาพได� 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ!การกําหนดค0าปรับทางปกครอง 
 กรณีการกระทําท่ีเป]นการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 



๔๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๔ : การพิจารณาผังรายการหลัก ประจําป̀ ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
 ในเครือข�ายกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๑๐ สถานี : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจําปD ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงใน

เครือข0ายกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๗ สถานี และให�แก�ไขปรับปรุง  
ผังรายการหลัก ประจําปD ๒๕๖๒ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข0าย
กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๓ สถานี เนื่องจากไม0ปรากฏข�อมูลรายการ
ที่เข�าข0ายการให�บริการเพื่อส0งเสริมและคุ�มครองสิทธิของคนพิการและคน
ด�อยโอกาส และให�นําส0งภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีได�รับแจ�ง ท้ังนี้ โดยให�
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข0ายกองบัญชาการกองทัพไทย จัดส0งผังรายการหลัก
ในปDต0อไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยเคร0งครัด 

๒. เห็นชอบให�กองบัญชาการกองทัพไทยนําส0งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการ
พิจารณาการงดออกอากาศ จํานวน ๒ สถานี ได�แก0 เอกสารหลักฐานประกอบการ
ปGดปรับปรุงคลื่นสัญญาณออกอากาศและมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีจะเกิด
ต0อผู�ใช�บริการภายหลังการงดออกอากาศ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๔ เรื่อง การพิจารณาผังรายการหลัก ประจําปD ๒๕๖๒ ของสถานี
 วิทยุกระจายเสียงในเครือข0ายกองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน ๑๐ สถานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๕ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
 ประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได,รับใบอนุญาตมากกว�า  
 ๑ สถานีข้ึนไป (ข,อมูล ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ต0ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ แก0ผู�ทดลองประกอบกิจการ 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ท่ีได�รับอนุญาตมากกว0า ๑ สถานีข้ึนไป จํานวน 
๔๖ นิติบุคคล รวม ๑๔๘ สถานี ซ่ึงได�ยื่นต0ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ถูกต�องครบถ�วนทุกสถานีแล�ว โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑ ปDเท0ากันทุกสถานี 
ตามหลักเกณฑ!ท่ี กสทช. กําหนด  

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๕ เรื่อง การต0ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ซ่ึงได�รับ
 ใบอนุญาตมากกว0า ๑ สถานีข้ึนไป (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 



๔๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๖ : พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของห,างหุ,นส�วนจํากัด มหาเฮง ๕๕๕
 จํานวน ๒ สถานี : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. อนุญาตให�ต0ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียง

ภูพลานสูง รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๙๐ ของห�างหุ�นส0วนจํากัด มหาเฮง ๕๕๕ 
โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปD เนื่องจากเอกสารหลักฐาน
ประกอบการต0ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ�วนถูกต�องตามท่ีประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ฉบับท่ี ๒) กําหนด 

 ๒. ให�รับอุทธรณ!ของห�างหุ�นส0วนจํากัด มหาเฮง ๕๕๕ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง
ไผ0งาม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๕๔ ไว�พิจารณา เนื่องจากข�อกล0าวอ�าง
ของห�างหุ�นส0วนจํากัดฯ มีเหตุผลท่ีสามารถรับฟ~งได� ตลอดจนการดําเนินการ
ของห�างฯ เป]นไปตามกระบวนการของกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  

 ๓. ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งห�างหุ�นส0วนจํากัด มหาเฮง ๕๕๕ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงไผ0งาม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๕๔ เพ่ือขอให�ดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑) ยื่นคําขอต0ออายุการทดลองประกอบกิจการใหม0และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการต0ออายุการทดลองประกอบกิจการให�ครบถ�วน   

 ๒) ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือตรวจการวัดแพร0แปลกปลอมของสถานี  
 ๓) ยื่นคําร�องขอหนังสือนําเครื่องส0งเข�ารับการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค 
  อนึ่ง การดําเนินการข�างต�น ให�ห�างหุ�นส0วนจํากัด มหาเฮง ๕๕๕ ดําเนินการ

ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต0ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หากไม0ดําเนินการ
ภายในกําหนดเวลาดังกล0าว จะถือว0าไม0ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต0อไป 
และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) สิ้นสุดลงทันทีนับแต0วันท่ีครบกําหนด ท้ังนี้ การพิจารณา
อนุญาตของสถานีวิทยุกระจายเสียงไผ0งาม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๕๔ 
ให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท0ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงภูพลานสูง รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๓๙๐ เพ่ือให�ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดพร�อมกัน 

 ๔. ให�ยกเว�นการชําระเงินเพ่ิมตามข�อ ๙ วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) ในการ  
ยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข�อ ๓.  
เนื่องจากเป]นการปฏิบัติตามเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  

  



๔๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๖ เรื่อง พิจารณาต0ออายุการทดลองประกอบกิจการของห�างหุ�นส0วนจํากัด 
 มหาเฮง ๕๕๕ จํานวน ๒ สถานี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๗ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของบริษัท ทรู วิช่ันส� กรุIป จํากัด 
 ช�องรายการ SONY CHANNEL : ปส.๒   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ผู�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ช0องรายการ SONY CHANNEL 
ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0081–59 ต้ังแต0วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป]นต�นไป 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด เพื่อให�
ดําเนินการเก่ียวกับค0าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน!และนําเงินส0งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ ให�แจ�ง
ผลการดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต0วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๗ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ของบริษัท ทรู 
 วิชั่นส! กรุ6ป จํากัด ช0องรายการ SONY CHANNEL 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๘ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให,บริการ

โทรทัศน�สําหรับกิจการท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี ของมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม ช�องรายการ
โทรทัศน� มุสลิม ไทยแลนด� : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุญาตให�มูลนิธิเพ่ือคุณธรรม ผู�รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! ช0องรายการ โทรทัศน! มุสลิม ไทยแลนด! 
ใบอนุญาตเลขท่ี B1–S21040–0024–56 ต้ังแต0วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป]นต�นไป 
ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม เพ่ือให�ดําเนินการ
เก่ียวกับค0าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
และนําเงินส0งเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ ให�แจ�งผลการ
ดําเนินการให�สํานักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต0วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 



๔๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๘ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
 โทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี ของมูลนิธิเพ่ือ
 คุณธรรม ช0องรายการ โทรทัศน! มุสลิม ไทยแลนด! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔๙ : การอนุญาตให,บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ Chic Station : 
 ปส.๒ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก0บริษัท ประธานพร 
นิว มีเดีย ทีวี จํากัด ช0องรายการ Chic Station ท้ังนี้ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปD นับแต0วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๔๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม0ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 ช0องรายการ Chic Station 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๐ : การขอขยายระยะเวลาการย่ืนรายงานการแพร�แปลกปลอมของสถานีวิทยุ 
 กระจายเสียงท่ีได,รับจัดสรรคล่ืนความถ่ีของกองบัญชาการกองทัพไทย
 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� : ทส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร0แปลกปลอมของสถานี

วิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ กองบัญชาการกองทัพไทย ความถ่ีวิทยุ ๑๐๑.๐๐ MHz   
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกองบัญชาการกองทัพไทย 
ให�จัดทําและยื่นรายงานการแพร0แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล0าว 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต0วันท่ีสามารถออกอากาศได� หากฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตาม 
กสทช. อาจใช�มาตรการทางปกครองตามท่ีกฎหมายกําหนดต0อไป  

 ๒. เห็นชอบการยื่นรายงานการแพร0แปลกปลอมภายหลังกําหนดระยะเวลา    
การยื่นรายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 
วิทยาเขตป~ตตานี ความถ่ีวิทยุ ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดป~ตตานี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน   
กสทช. มีหนังสือแจ�งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! เพ่ือทราบผลการประเมิน  
และกําหนดการยื่นรายงานการแพร0แปลกปลอมครั้งถัดไปได�จากเว็บไซต!   



๔๔ 
 

ของสํานักงาน กสทช. พร�อมแจ�งให�ดําเนินการดังกล0าวตามกําหนดระยะเวลา
โดยเคร0งครัด หากฝ�าฝ�นหรือไม0ปฏิบัติตาม กสทช. อาจใช�มาตรการทางปกครอง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดต0อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕๐ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร0แปลกปลอม    
 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับจัดสรรคลื่นความถ่ีของกองบัญชาการกองทัพไทย
 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๑ : คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๘๐/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี 
 ๕๓๐/๒๕๖๒ ระหว�างบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุIป จํากัด (มหาชน) (ผู,ฟvองคดีท่ี ๑) 
 กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู,ถูกฟvองคดี) : มส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๘๐/๒๕๕๘ 

หมายเลขแดงท่ี ๕๓๐/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ6ป จํากัด 
(มหาชน) (ผู�ฟ}องคดีท่ี ๑) กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดี) 

 ๒. เห็นชอบให�อุทธรณ!คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๘๐/๒๕๕๘ 
หมายเลขแดงท่ี ๕๓๐/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ6ป จํากัด 
(มหาชน) (ผู�ฟ}องคดีท่ี ๑) กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดี) และ
เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําอุทธรณ!ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๑.๕๑ เรื่อง คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๘๘๐/๒๕๕๘ 
หมายเลขแดงท่ี ๕๓๐/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ6ป จํากัด (มหาชน) 
(ผู�ฟ}องคดีท่ี ๑) กับพวกรวม ๓ คน กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดี)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕๒ : คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๙/๒๕๕๘ หมายเลขแดงท่ี
 ๕๓๑/๒๕๖๒ ระหว�างบริษัท ทรู วิช่ันส� เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) (ผู,ฟvองคดี) กับ 
 กสทช. (ผู,ถูกฟvองคดีท่ี ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู,ถูกฟvองคดีท่ี ๒) และสํานักงาน 
 กสทช. (ผู,ถูกฟvองคดีท่ี ๓) : มส. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๙/๒๕๕๘  

หมายเลขแดงท่ี ๕๓๑/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท ทรู วิชั่นส! เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) 



๔๕ 
 

(ผู�ฟ}องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒) 
และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๓) 

 ๒. เห็นชอบให�อุทธรณ!คําพิพากษา คดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๙/๒๕๕๘  
หมายเลขแดงท่ี ๕๓๑/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท ทรู วิชั่นส! เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) 
(ผู�ฟ}องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒) 
และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๓) และเห็นชอบแนวทางการจัดทําคํา
อุทธรณ!ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๕๒ เรื่อง คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๐๑๙/๒๕๕๘ 
 หมายเลขแดงท่ี ๕๓๑/๒๕๖๒ ระหว0างบริษัท ทรู วิชั่นส! เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)   
 (ผู�ฟ}องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๑) เลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๒) และ
 สํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ}องคดีท่ี ๓) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
 และบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด โดยให�ตัดข�อ ๑.๒ และข�อ ๑.๓ ในเอกสารแนบท�าย
สัญญาหมายเลข ๕ ของสัญญาออก และให�บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นําส0งข�อเสนอ 
การเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขให�เป]นป~จจุบันให� กสทช.   
พิจารณาต0อไป ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห0งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างบริษัท ทีโอที 
 จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด        
 
 
 
 



๔๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : สัญญาการเช่ือมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด
 และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด  
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยให�ตัดข�อ ๑.๒ และข�อ ๑.๓ ในเอกสารแนบท�าย
สัญญาหมายเลข ๕ ของสัญญาออก และให�บริษัท แอมเน็กซ! จํากัด นําส0งข�อเสนอ 
การเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคมท่ีได�ปรับปรุงแก�ไขให�เป]นป~จจุบันให� กสทช.  
พิจารณาต0อไป ท้ังนี้ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห0งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๒๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง สัญญาการเชื่อมต0อโครงข0ายโทรคมนาคม ระหว0างบริษัท 
 แอมเน็กซ! จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)        
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :  ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบโครงข�ายเสมือน : มท. ปท.๒ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง 

บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ 
ท้ังนี้ ให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต0อไป         

 
หมายเหตุ             เลขาธิการ กสทช. แจ�งให�ที่ประชุมทราบว0า กสทช. ประวิทย!ฯ ได�มีบันทึก  

ท่ี สทช. ๑๐๐๖/๔๐๒ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ�งว0าขอสงวนสิทธิในการ
เปGดเผยความเห็นเพ่ิมเติมในวาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง ร0างประกาศ กสทช. เรื่อง 
บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบโครงข0ายเสมือน ในกรณีหากท่ีประชุม กสทช. 
เห็นชอบต0อร0างประกาศฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ         

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท เฮงลิสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๑ ให�กับบริษัท เฮงลิสซ่ิง จํากัด 
ท้ังนี้ ให�บริษัท เฮงลิสซ่ิง จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การ
จัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร0งครัดต0อไป 

 



๔๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท เฮงลิสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!
 แบบสั้น ๔ หลัก         
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ : บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน
 ๔ หลัก : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๖ ให�กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง  
จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร0งครัดต0อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซ่ิง จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย
 โทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก         
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการจัดสรรเลขหมาย 
 โทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๖๙ ให�กับบริษัท บริดจสโตน 
เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร0งครัดต0อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด ขอรับการ
 จัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก        
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการ GPS Tracking
 ระบบติดตามยานพาหนะ กลุ�มเครื่องจักร และอุปกรณ� ภายใต,บริการ
 มูลค�าเพ่ิมการบันทึกและส�ง : ปท.๑  
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๔๘ 
 

๑. อนุมัติให�บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพ่ิมบริการ GPS Tracking 
ระบบติดตามยานพาหนะ กลุ 0มเครื ่องจักร และอุปกรณ! ภายใต�บริการ
มูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง (Store – and – Retrieve Value – Added Service) 
ของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ 

๒. เห็นชอบการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ในส0วนท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจนและประโยชน!ในการ
กํากับดูแล โดยให�ระบุวันท่ีท่ีประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนเง่ือนไข
ดังกล0าวเป]นวันท่ีแก�ไขเง่ือนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการ 
 GPS Tracking ระบบติดตามยานพาหนะ กลุ0มเครื่องจักร และอุปกรณ! ภายใต�บริการ
 มูลค0าเพ่ิมการบันทึกและส0ง        
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘ : แต�งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห�งทาง (ชุดท่ี ๗) : วท. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติการแต0งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห0งทาง (ชุดท่ี ๗) ซ่ึงเป]นการใช�

อํานาจตามมาตรา ๓๓ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ โดยให�ได�รับค0าตอบแทนค0าเบ้ียประชุมของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาสิทธิแห0งทาง ตามข�อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว0าด�วยการแต0งต้ัง 
การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ0ายค0าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ด�านกฎหมาย ได�แก0 นายวงศ!สกุล  กิตติพรหมวงศ!    
  เป]นประธานอนุกรรมการ กพส.     
 ๒. ด�านการประเมินราคาทรัพย!สิน ได�แก0 รองศาสตราจารย!ชัชชัย  โกมารทัต 
 ๓. ด�านโทรคมนาคม ได�แก0 พลโท ภาสน!อิทธิ์  เวทย!วัฒนะ        
 ๔. ด�านสิ่งแวดล�อม ได�แก0 นายนิมิตร!  เทียนอุดม     
 ๕. ด�านวิศวกรรม ได�แก0 นายวาสุกรี  กล�าไพรี     
 

 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต0งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห0งทาง (ชุดท่ี ๗) 
ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี 7/2554 
เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 วาระท่ี 5.3  

   
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง แต0งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห0งทาง (ชุดท่ี ๗) 
 
 



๔๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙ : การดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย�ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย : วท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ เพ่ือดําเนิน
โครงการจัดต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ตามมติ   
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 

 ๒. เห็นชอบการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
เพ่ือดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
ภายใต�กรอบวงเงิน ๕๖,๓๖๓,๔๓๓ บาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑ ปD   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง การดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย!ทดลองทดสอบ 5G  
 ในจุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : แนวทางการจัดส�งข,อมูลระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด,านกิจการโทรคมนาคม 
ประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กตป.) : กท.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. จัดส0งข�อมูลระเบียบวาระการประชุมและรายงาน
 การประชุมเฉพาะการประชุม กสทช. เท0านั้น ให�คณะกรรมการติดตามและ
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) เพ่ือใช�ประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 
 เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง แนวทางการจัดส0งข�อมูลระเบียบวาระการประชุมและ
 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม 
 ประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป̀ ๒๕๖๒ (ระหว�างเดือนกรกฎาคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๖๒ (ระหว0างเดือนกรกฎาคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๖๒ (ระหว0าง
เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสํานักงาน กสทช. ไปสู�การเปBน

สํานักงานดิจิทัล : รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ถอนเรื่องในวาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง การต้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาสํานักงาน กสทช. ไปสู0การเป]นสํานักงานดิจิทัล ออกจากการพิจารณา 
ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ     

    
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ�ายโครงการของสํานักงาน กสทช.
 ประจําป̀ ๒๕๖๒ : ยย. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ปรับแผนงบประมาณรายจ0ายโครงการของสํานักงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๖๒ 

ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ    
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ0ายโครงการศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบและ
หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีท่ีรองรับการให�บริการ ๕G ของสํานัก
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) เพ่ือให�มีความสอดคล�องกับ
ระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการฯ จากเดิมจํานวนท้ังสิ้น ๑๑.๙๔๐ ล�านบาท 
โดยแบ0งออกเป]นงบประมาณ ประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๑.๗๙๑ ล�านบาท 
และผูกพันงบประมาณ ประจําปD  ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐.๑๔๙ ล�านบาท 
เปลี่ยนเป]นโครงการที่ดําเนินการแล�วเสร็จภายในปD ๒๕๖๒ จํานวนเงิน 
๑๑.๙๔๐ ล�านบาท ท้ังนี้ โดยให�นําเงินงบประมาณหมวดรายจ0ายงบกลาง     
ปD ๒๕๖๒ มาสมทบเพ่ิมอีก จํานวน ๑๐.๑๔๙ ล�านบาท โดยดําเนินการตาม
วัตถุประสงค!และกรอบวงเงินงบประมาณเดิมของโครงการ และให�เป]นไปตาม
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ต0อไป  

 



๕๑ 
 

 ๒. อนุมัติให�ปรับเพ่ิมโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศ
ทางวิทยุและโทรทัศน!ระดับภูมิภาค ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ.) 
จํานวนเงินท้ังสิ้น ๙๕.๐๑๐ ล�านบาท โดยในปDแรกจัดสรรงบประมาณจาก  
เงินงบกลาง ประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๑๙.๐๐๒ ล�านบาท ผูกพันงบประมาณ
รายจ0ายในปD ๒๕๖๓ และปD ๒๕๖๔ อีกปDละ จํานวน ๓๘.๐๐๔ ล�านบาท  

 อนึ่ง การปรับแผนงบประมาณรายจ0ายดังกล0าวข�างต�น อยู0ภายในกรอบวงเงิน
 งบประมาณรายจ0าย ประจําปD ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช. จํานวนท้ังสิ้น 
 ๕,๓๑๑.๐๐๒ ล�านบาท  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ0ายโครงการ     
 ของสํานักงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ สําหรับโครงการประเภทท่ี ๒
 ประจําป̀ ๒๕๖๒ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบขอบเขตงานโครงการประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๖๒ ของสายงาน 

ตามภารกิจ กสทช. รวมจํานวน ๒๑ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 
๓๒๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท ก0อนนําเสนอประธาน กสทช. ลงนามในประกาศเปGดรับ
ข�อเสนอโครงการต0อไป ดังนี้ 

 ๑) สายงานภารกิจด�านบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค จํานวน ๔ โครงการ 
รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๔๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๒) สายงานภารกิจด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! จํานวน ๑๓ โครงการ 
รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๕๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๓) สายงานภารกิจด�านกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๑ โครงการ รวมวงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๔) สายงานภารกิจด�านวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ จํานวน ๓ โครงการ 
รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น ๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. เห็นชอบให�นําวงเงินงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรรเงินทุนประเภทท่ี ๒ 
ประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินการ ดังนี้  

 ๑) ประกาศเปGดให�ทุนประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับหน0วยงานของรัฐ 
ในปD ๒๕๖๒ ภายใต�กรอบวงเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให�
เปGดรับทุนเป]นระยะเวลา ๒ เดือน ต้ังแต0วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จนถึง
วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  



๕๒ 
 

 ๒) ให�สํารองงบประมาณไว�สําหรับให�ทุนประเภทที่ ๑ ปD ๒๕๖๒ จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีท่ีมีโครงการผ0านเกณฑ!การพิจารณาคัดเลือก
ทุนประเภทท่ี ๑ เกินกว0ากรอบวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๔ เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน!และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ สําหรับโครงการ
 ประเภทท่ี ๒ ประจําปD ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การขอรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลิตรายการเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู,
 และการส่ือสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในศาสตร�พระราชา 
 สู�เด็กและเยาวชน “ของขวัญจาก “ศาสตร�พระราชา” ...คุณค�า “ยุติธรรม”
 สู�เด็กและเยาวชนไทย” ของกระทรวงยุติธรรม : ทบ.   
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการผลิตรายการเพ่ือส0งเสริมการเรียนรู�และการสื่อสารแนวคิดหลัก นิติธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมในศาสตร!พระราชาสู0เด็กและเยาวชน “ของขวัญจาก 
“ศาสตร!พระราชา” ...คุณค0า “ยุติธรรม” สู0เด็กและเยาวชนไทย” หน0วยงาน
สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ภายใต�กรอบวงเงินงบประมาณไม0เกิน 
๒,๖๕๖,๗๒๐.๐๐ บาท ท้ังนี้ โดยให�กระทรวงยุติธรรมดําเนินการใช�จ0ายเงินให�เป]นไป
ตามระเบียบหลักเกณฑ!ของส0วนราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว0าด�วย
การจัดซ้ือจัดจ�างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อนึ่ง หากมีงบประมาณ
เหลือจ0ายในโครงการ ให�สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม นําส0งคืน
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ต0อไป 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการผลิตรายการเพ่ือ
 ส0งเสริมการเรียนรู�และการสื่อสารแนวคิดหลักนิติธรรม คุณธรรมและจริยธรรม    
 ในศาสตร!พระราชาสู0เด็กและเยาวชน “ของขวัญจาก “ศาสตร!พระราชา” ...คุณค0า 
 “ยุติธรรม” สู0เด็กและเยาวชนไทย” ของกระทรวงยุติธรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป̀ ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค�
 มาตรา ๕๒ (๒) : โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาอุปกรณ�และระบบสําหรับติดตาม
 สัตว�ป�า : ทบ.  
 
 



๕๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจําปD ๒๕๖๑ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) : 
 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาอุปกรณ!และระบบสําหรับติดตามสัตว!ป�า รหัสโครงการ 
B๒-๐๐๘/๔-๒-๖๑ หน0วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยปรับลดงบประมาณจากเดิมจํานวน ๑๐,๓๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
คงเหลือจํานวนเงิน ๗,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
 วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําปD ๒๕๖๑ 
 ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) :  โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาอุปกรณ!และระบบ
 สําหรับติดตามสัตว!ป�า 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําป̀ ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๓) 
 แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม 
 การส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
 กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทท่ี ๑ ประจําปD ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๓) แห0งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม การส0งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑๐ โครงการ จํานวนเงินท้ังสิ้น 
๔๑,๙๐๒,๑๑๑.๙๒ บาท ดังนี้ 

 ๑. โครงการฝ�กอบรมและส0งเสริมนักเทคโนโลยีสารสนเทศรุ0นใหม0 หน0วยงาน 
มหาวิทยาลัยรังสิต งบประมาณ ๓,๔๘๔,๕๖๒.๐๐ บาท 

 ๒. โครงการพัฒนาองค!ความรู�สื่อมวลชนด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
หน0วยงาน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห0งประเทศไทย งบประมาณ 
๖,๙๕๘,๑๐๓.๐๐ บาท 

 ๓. โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” (White Television Awards) หน0วยงาน 
มูลนิธิจํานง รังสิกุล งบประมาณ ๘,๔๙๐,๔๕๐.๐๐ บาท 



๕๔ 
 

 ๔. โครงการพัฒนาทักษะสําหรับนักการสื่อสารข�อมูลเชิงลึกในอนาคต (Development 
Skill for Future Data Journalists) หน0วยงาน คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 งบประมาณ ๑,๓๐๒,๗๒๕.๐๐ บาท 

 ๕. โครงการการประกวดสื่อดิจิทัลสร�างสรรค! เพ่ือรณรงค!การหยุดรังแกบนโลก
ออนไลน! ระดับ นักเรียน นักศึกษา หน0วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
งบประมาณ ๖๙๐,๕๗๘.๐๐ บาท 

 ๖. โครงการพัฒนาความพร�อมระดับประเทศของการสื่อสารไร�สายในยุค ๕G 
ภาคสอง เทคโนโลยี massive MIMO และ use case ด�านการระบุตําแหน0ง
ความแม0นยําสูง หน0วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง งบประมาณ ๑,๖๔๖,๘๙๐.๕๐ บาท 

 ๗. โครงการฝ�กอบรมกลยุทธ!เทคโนโลยีดิจิทัลการตลาดเพ่ือรองรับไทยแลนด! ๔.๐ 
หน0วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด งบประมาณ ๑,๙๗๓,๗๒๒.๐๐ บาท 

 ๘. โครงการฝ�กอบรม Professional Freelance Journalism for Television (PFJT) 
สําหรับผู�สื่อข0าวโทรทัศน!อิสระแบบมืออาชีพ  หน0วยงาน สมาคมนักข0าววิทยุ
และโทรทัศน!ไทย งบประมาณ ๑,๔๒๐,๙๔๗.๔๒ บาท 

 ๙. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด�านโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร�อม
สู0ยุคดิจิทัล หน0วยงาน สมาคมโทรคมนาคมแห0งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ! งบประมาณ ๑๐,๔๒๔,๒๔๐.๐๐ บาท 

 ๑๐.  โครงการการพัฒนาองค!ความรู �ด �านสื ่อสังคมออนไลน!เ พื ่อประโยชน! 
อย0างสร�างสรรค! หน0วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล�าธนบุรี 
งบประมาณ ๕,๕๐๙,๘๙๔.๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
 และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปD ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค!
 มาตรา ๕๒ (๓) แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ี
 แก�ไขเพ่ิมเติม การส0งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด�านกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : การกําหนดท�าทีเบ้ืองต,นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด,วย 
 การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย 
 (JTC) ครั้งท่ี ๓๔ ในประเด็นด,านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการ
 โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม : กสท., กทค. คภ. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
การกําหนดท0าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคว0าด�วย



๕๕ 
 

การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๓๔ 
(The 34th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and 
Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common Border – JTC) 
ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุคมนาคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการร0วมทางเทคนิคฝ�ายไทย    
ว0าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การกําหนดท0าทีเบ้ืองต�นสําหรับการประชุมคณะกรรมการร0วม
 ทางเทคนิคว0าด�วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – 
 มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๔ ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
 กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ : พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค�ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
 ของสํานักงาน กสทช. : ยย.   
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�ปรับปรุงองค!ประกอบคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

สํานักงาน กสทช. โดยแต0งต้ังอนุกรรมการ จํานวน ๒ ท0าน เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตาม
ภารกิจท่ี กสทช. มอบหมายด�านการงบประมาณ ซ่ึงเป]นการใช�อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห0งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  

 ๑. นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร  เป]นอนุกรรมการ  
 ๒. นายอนันต!  แก�วกําเนิด  เป]นอนุกรรมการ   
 

 ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่งแต0งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี 7/2554 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 วาระท่ี 5.3 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง พิจารณาอนุมัติปรับปรุงองค!ประกอบคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

พร�อมกล0าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล0าวปGดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๕ น.  
 


