
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๒๔ กันยายน 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. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ   
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
 

๑.    นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจไปต5างประเทศ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม 
 

๑. พลโท ฤทธิชัย  เถาทอง  ผู�ช5วยเลขานุการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก9กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส5วน  
   รักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการสํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน!  ผู�อํานวยการส5วน 
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส   ผู�อํานวยการส5วน  
   สํานักประธานกรรมการและการประชุม     
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส5วน 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก5งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักสื่อสารองค!กร 
๑๐. นางสาวนภาภรณ!  ล�ออัศจรรย! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ5มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู,ช้ีแจง 
 

๑. นายไตรรัตน! วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ! หร5ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.  
๔. นายก5อกิจ  ด5านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. 
๕. นางสาวอัจฉรา  ปEณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๖. นางสุพินญา  จําปF ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๗. นายเสน5ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการในตําแหน5ง 
  ผู�อํานวยการสํานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๘. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๙.   นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๐. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   
  รักษาการในตําแหน5งผู�จัดการสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๑. นางสาวพรพักตร!  สถิตเวโรจน! ผู�อํานวยการส5วน สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  
  และรักษาการในตําแหน5งผู�อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากร 
  ในกิจการโทรคมนาคม 
๑๒. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู�อํานวยการส5วน สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๑๓. นางสาวปุณย!สิรี  ฉัตรจินดา  ผู�อํานวยการส5วน  
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๔. นางสาวชนัณภัสร!  วานิกานุกูล ผู�อํานวยการส5วน สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๕. นางสาวณัฐสุดา  อัคราวัฒนา นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักกฎหมายโทรคมนาคม  
๑๖. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๗. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๑๘. นาวาอากาศตรี สมชาย  เกตุไหม นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักทรัพยากรบุคคล 



๓ 
 

๑๙. นางสาวสุรางคนา  ด5านพิทักษ! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง  
  สํานักทรัพยากรบุคคล 
๒๐. นางสาวสรินทร!  อัศดรศักด์ิ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักค5าธรรมเนียมและอัตราค5าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๒๑. นางพันทิภา  สุทธินนท! นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๒. นางสาวพรกนก  เท่ียงธรรม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๒๓. นายศุภณัฐ  จุฑาเจริญวงศ! วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารคลื่นความถ่ี    
๒๔. นางสาวอมรพรรณ  ทองเฟIJอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๕. นายสุรพล  ตรัยศิริกมล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๒๖. นางสาวณัชชา  ไพบูลย!พลาย�อย นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล5าวเปKดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ไปร5วมพิธีและมอบรางวัล     
แก5ผู�ชนะตามโครงการประกวดขับร�องเพลงลูกทุ5งชิงแชมปMประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
โดยมีนายกรัฐมนตรี เปOนประธานในพิธีฯ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได�สนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
โครงการดังกล5าว ซ่ึงในขณะนี้มีประเด็นร�องเรียนเรื่องการทุจริต จึงเปOนบทเรียนของสํานักงาน กสทช. 
สําหรับการดําเนินโครงการดังกล5าวกรมประชาสัมพันธ!ไม5ได�ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน กสทช.   
เพียงรายเดียว แต5กรมประชาสัมพันธ!ยังขอรับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) และกลุ5ม
บริษัทเซ็นทรัลด�วย และเม่ือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ได�ตรวจสอบพบว5า การดําเนินการ    
ไม5เปOนไปตามหลักเกณฑ! จึงได�มีหนังสือแจ�งให�รัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบได�ทราบว5ากรมประชาสัมพันธ!ไม5ได�
ดําเนินการให�เปOนไปตามหลักเกณฑ!ท่ีแจ�งไว�กับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ หาก
กรรมการ กสทช. ท5านใดมีข�อสงสัยอาจจะขอทราบรายละเอียดได�จากหนังสือท่ีสํานักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา 
ท่ีได�แจ�งไป  
                      ๒. เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช.  
และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. ได�ให�การต�อนรับรัฐมนตรีว5าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(นายพุทธิพงษ! ปุณณกันต!) ท่ีมาพบเพ่ือขอรับฟEงข�อมูลจากสํานักงาน กสทช. ซ่ึงมีเรื่องท่ีสําคัญหลายเรื่อง 
ได�แก5 ๑) การดําเนินงานและปEญหาอุปสรรคของโครงการเน็ตประชารัฐ และเน็ตชายขอบ ๒) แนวทางการ



๔ 
 

อนุญาตและกํากับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร ภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ๓) แผนการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนประเทศเข�าสู5ยุค 5G ให�ทันกับประเทศชั้นนําในกลุ5มอาเซียน ๔) แผนการปรับเปลี่ยนเลขหมาย
โทรศัพท!ประจําที่จาก ๙ หลัก เปOน ๑๐ หลัก ให�สอดคล�องกับมาตรฐานสากล และ ๕) บทบาทในการ
เปOนเจ�าภาพร5วมการประชุมระหว5างประเทศ ซ่ึงรัฐมนตรีว5าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แจ�งว5าข�อมูลท่ีได�รับฟEงในครั้งนี้บางเรื่องไม5ตรงกับท่ีได�รับฟEงมา ท้ังนี้ รัฐมนตรีว5าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ได�ให�น้ําหนักข�อมูลของสํานักงาน กสทช. โดยจะมีแนวทางการดําเนินงานร5วมกันใน
อนาคตและจะได�มีการหารือร5วมกันเพ่ิมเติมในโอกาสต5อไป                      
                      ๓. เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วย กสทช. พลโท 
ดร.พีระพงษ! มานะกิจ และเลขาธิการ กสทช. ได�ไปมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเขาใหญ5มาราธอน 2019 
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให�แก5มูลนิธิรัฐบุรุษ ซ่ึงเปOนการมอบเงินครั้งที่ ๒ ในการสนับสนุนกิจกรรม
เขาใหญ5มาราธอน โดยรายได�จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนําไปใช�ในกิจกรรมของมูลนิธิในเครือข5าย ได�แก5 
มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิเขาใหญ5   
                      ๔. เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สํานักงาน กสทช. ได�เปOนเจ�าภาพร5วมในพิธี
บําเพ็ญกุศลศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท! ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
โดยมี กรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และผู�บริหารสํานักงาน กสทช. เข�าร5วมพิธีฯ 
ขอขอบคุณท่ีให�ความร5วมมือเข�าร5วมงานครั้งนี้     
                      ๕. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. ได�ไปร5วมงานการประชุม 
เชิงวิชาการระหว5างประเทศ Forum on Digital Cooperation ณ โรงแรม อีสติน แกรนด! สาทร กรุงเทพมหานคร     
ซ่ึงเปOนโครงการท่ีสํานักงาน กสทช. ดําเนินการร5วมกับกระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคมและการ
สื่อสารมวลชน แห5งสหพันธรัฐรัสเซีย ตามบันทึกความร5วมมือ (MOU) ท่ีจัดทําไว� โดยทางด�านสหพันธรัฐรัสเซีย   
มีรัฐมนตรีช5วยว5าการกระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชน (Mr. Alexey Volin)   
และเอกอัคราชทูตของสหพันธรัฐรัสเซีย เข�าร5วมในการประชุม สําหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค!
เพ่ือขยายผลการพัฒนาไปสู5ความร5วมมือระหว5างหน5วยงานกํากับดูแลและองค!กรธุรกิจการสื่อสารไทย – รัสเซีย 
ซ่ึงมี กสทช. รศ. ประเสริฐฯ และ กสทช. ผศ. ธวัชชัยฯ เข�าร5วมงานดังกล5าวด�วย   
                      ๖. ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ มีกําหนดการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ได�แก5 ๑) วันท่ี ๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เปOนวันคล�ายวันสถาปนาสํานักงาน กสทช. ครบรอบ ๘ ปF ๒) วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
สํานักงาน กสทช. กําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตรและพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ๓) วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จะเปOน 
งานพิธีของรัฐบาล  ๔) วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย!  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู5หัว เนื่องในวันปKยมหาราช  ๕) วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีเสด็จ 
พระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และ ๖) วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีถวาย  
ผ�าพระกฐินพระราชทานของสํานักงาน กสทช. ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สําหรับรายละเอียดสํานักงานฯ จะได�แจ�งให�กรรมการทุกท5านทราบต5อไป    
 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ   
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ 
 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
 ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๓ 

กันยายน ๒๕๖๒ 
 
มติท่ีประชุม       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี 

๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : ทท. มท. คท. ดท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได�แต5งต้ังเจ�าพนักงานผู�ออก

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

  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ : รายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม�มีโครงข�ายเป<นของตนเอง 

ฉบับท่ี ๗/๒๕๖๒ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ : ปท.๒ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีไม5มีโครงข5าย
เปOนของตนเอง ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสาร
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก,ไขป@ญหา 

เรื่องร,องเรียน (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) : รท. 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เก่ียวกับการแก�ไขปEญหา
เรื่องร�องเรียน (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) จํานวน ๖๑ เรื่อง 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานผลการทดสอบการใช,งานคลื่นความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติ   
ให,เปล่ียนแปลงการใช,งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ 
(ข,อมูล ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑   

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๑ สถานี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข,อมูล ณ วันท่ี ๒๘ 
 สิงหาคม ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว5างวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ของผู�ยื่นขอต5ออายุ
การทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม5ปรากฏประวัติว5ามีการ
ออกอากาศขัดต5อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๒๘ สถานี 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน ๑๐๘ สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน   ๑๖ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน    ๔  สถานี  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : การแจ,งเปล่ียนแปลงข,อมูลผู,ได,รับอนุญาตของ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จํากัด 
 ช�องรายการ สถานี NEWS 1 : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลผู� ได�รับอนุญาตของ บริษัท เอเอสทีวี 

(ประเทศไทย) จํากัด ช5องรายการ สถานี NEWS 1 ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : การดําเนินการต�อเรื่องร,องเรียนกรณี นางสาวพัชร�รส สงวนศักดิ์ ขอให,ตรวจสอบ
 คุณภาพสัญญาณ พร,อมแก,ไขป@ญหาการรับชมโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบ
 ดิจิตอล : จส.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการดําเนินการต5อเรื่องร�องเรียนกรณี นางสาวพัชร!รส สงวนศักด์ิ 

ขอให�ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ พร�อมแก�ไขปEญหาการรับชมโทรทัศน!ภาคพ้ืนดิน  
ในระบบดิจิตอล ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๗ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุNป จํากัด ตรวจสอบค�าบริการท่ีถูก

เรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด ตรวจสอบ

ค5าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ True Visions (เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๒)  
ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุNป จํากัด ตรวจสอบการเรียกเก็บ

ค�าปรับอุปกรณ�เสียหาย หรือสูญหาย พร,อมคืนเงินค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บ
หลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขท่ี ๒๙/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด 

ตรวจสอบการเรียกเก็บค5าปรับอุปกรณ!เสียหาย หรือสูญหาย พร�อมคืนเงินค5าบริการ 
ท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ True Visions (เลขที่ ๒๙/๒๕๖๒) 
ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : ร,องเรียนกรณีขอให,บริษัท ทรู วิช่ันส� กรุNป จํากัด ตรวจสอบและยกเว,น
 ค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช,บริการ True Visions (เลขท่ี 
 ๓๖/๒๕๖๒) : บส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ9ป จํากัด 

ตรวจสอบและยกเว�นค5าบริการที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช�บริการ  
True Visions (เลขท่ี ๓๖/๒๕๖๒) ท้ังนี้ ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
 
 
 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : ผลคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๔๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงท่ี ๓๐/๒๕๕๘ 
 ระหว�างมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน (ผู,ฟZองคดี) กับ กสทช. (ผู,ถูกฟZองคดีท่ี ๑) 
 และเลขาธิการ กสทช. (ผู,ถูกฟZองคดีท่ี ๓) : มส.  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบผลคําพิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี คดีปกครองหมายเลขดําท่ี 

๑๔๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงท่ี ๓๐/๒๕๕๘ ระหว5าง มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชน (ผู�ฟ|องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๑) และเลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ|อง
คดีท่ี ๓) โดยศาลได�มีคําพิพากษายกฟ|อง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : การแก,ไขปรับปรุงคําขอใช,บริการ ข,อตกลงและเง่ือนไขการใช,บริการ LoRa IOT 
 by CAT ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : มท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการแก�ไขปรับปรุงคําขอใช�บริการ ข�อตกลงและเง่ือนไขการใช�บริการ 

LoRa IOT by CAT ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม  
กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : สถิติเรื่องร,องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ตั้งแต� 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ : กส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสถิติเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  

และผลการดําเนินการ ตั้งแต5 พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข�องดําเนินการพิจารณาเรื่อง
ร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ : รายงานผลการทดสอบการใช,งานคล่ืนความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ   
 ให,เปล่ียนแปลงการใช,งานคล่ืนความถ่ีหรือเปล่ียนแปลงท่ีตั้งสายอากาศ 
 (ข,อมูล ณ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๒) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการ    

มีมติให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสายอากาศ 
จํานวน ๒ สถานี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบ
ฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแก,ไขข,อมูลความสูงของสายอากาศ ตามแนวทาง
 การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงความสูงของสายอากาศ ตามมติท่ีประชุม 
 กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อมูลความสูงของสายอากาศ  

ตามแนวทางการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ ตามมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน 
๑๖๔ สถานี ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. จัดทําประกาศสํานักงาน กสทช. เพ่ือแจ�งผล
การพิจารณาให�ผู�ทดลองประกอบกิจการ จํานวน ๑๖๔ สถานี ได�รับทราบและ
ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขข�อมูลความสูงของสายอากาศในเง่ือนไขแนบท�าย     
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ตรงกับใบอนุญาต
ให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท้ังนี้    
ตามมาตรา ๗๓ แห5งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การต�ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข,อมูล ณ วันท่ี ๑๐ 
 กันยายน ๒๕๖๒ : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต5ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข�อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของผู�ยื่นขอต5ออายุการทดลองประกอบกิจการท่ียื่นเอกสารครบถ�วนและไม5ปรากฏ
ประวัติว5ามีการออกอากาศขัดต5อเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล 
๑ สถานี ระหว5างวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รวมท้ังสิ้นจํานวน  ๑๒๕ สถานี  
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จํานวน  ๑๐๐ สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จํานวน   ๑๘  สถานี  
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน   จํานวน     ๗  สถานี  

๒. สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซ่ึงได�รับใบอนุญาตมากกว5า ๑ สถานีข้ึนไป ข�อมูล วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
รวมท้ังสิ้นจํานวน ๕๕ นิติบุคคล จํานวน ๑๔๗ สถานี 

 
 
 



๑๐ 
 

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

ด,านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ 
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๔ สถานี) : ปส.๑   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช.  กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)    
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๔ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จํานวน ๑ สถานี 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จํานวน ๑ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส5ง จํานวน ๑ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส5งและท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๑ สถานี 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น    
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส5งให�ในภายหลัง 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๔ สถานี) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ ดังนี้ 

         “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเภทกิจการทางธุรกิจ 
ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส5ง ท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส5ง และท่ีต้ัง
สายอากาศ อันเปOนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจ
ก5อให�เกิดช5องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควร
พิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน”    

 
 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ :  การพิจารณาคําร,องขอขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
 ของมูลนิธิหลวงพ�อพูล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนนครปฐม (รหัสสถานี 
 ๐๒๕๒๑๓๕๐) : ปส.๑   
 

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

 ๑. ไม5อนุญาตให�ขยายระยะเวลาการยื่นคําขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ตามประกาศ กสทช. ว5าด�วยหลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงให�แก5มูลนิธิหลวงพ5อพูล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนนครปฐม 
(รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๐) เนื่องจากกระบวนการแจ�งมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได�ดําเนินการตามหลักเกณฑ!
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยถูกต�องแล�ว 

 ๒. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให� ทํา ใช� เครื่องวิทยุคมนาคม และให�ต้ังสถานี
วิทยุคมนาคมซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนนครปฐม (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๐) เนื่องจากปEจจุบัน
สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล5าวได�สิ้นสุดลงตามกฎหมายแล�ว 

 ๓. เห็นชอบให�มูลนิธิหลวงพ5อพูล ดําเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนนครปฐม (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๐) 
และทําลายหรือจําหน5าย จ5าย โอน เครื่องวิทยุคมนาคมให�แก5บุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การมีใช�เครื ่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต5วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง ท้ังนี้
หากฝ�าฝIน สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมายอย5างเคร5งครัดต5อไป    

 ๔. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! (คส.) 
และสํานักงาน กสทช. ส5วนภูมิภาค ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช� 
คลื่นความถ่ี การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการออกอากาศ การทําลาย
เครื่องส5งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน5าย จ5าย โอน เครื่องวิทยุกระจายเสียง
ให�แก5บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๓. 
หากพบการกระทําความผิดให�ดําเนินการตามกฎหมายต5อไป และให�สํานักงาน 
กสทช. ส5วนภูมิภาค รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและส5งภาพถ5ายการรื้อถอน
สายอากาศและการทําลายเครื่องส5งวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งอุปกรณ!ที่ใช�
ในการออกอากาศมายังสํานักงาน กสทช. สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข5ายสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) เพ่ือทราบต5อไป 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการขอรับใบอนุญาต
 ทดลองประกอบกิจการของมูลนิธิหลวงพ5อพูล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนนครปฐม 
 (รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๕๐)      



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
 (๔ สถานี) (ข,อมูล ณ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๔ สถานี) โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปF นับต้ังแต5
วันท่ี กสทช. มีมติ ดังนี้ 
๑. ห�างหุ�นส5วนจํากัด แนชเชอเริล สถานีวิทยุกระจายเสียงแนชเชอเริล เอฟเอ็ม

รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๓๔ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๕๐ MHz 
๒. ห�างหุ�นส5วนจํากัด หนองตางู เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองตางู เรดิโอ 

รหัสสถานี ๑๓๕๔๐๐๕๒ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๐๐ MHz 
๓. ห�างหุ�นส5วนจํากัด วิทยุเวียงเชียงรุ�งป�าซางเอฟเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียง

เวียงเชียงรุ�ง รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๔๓๖ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๕๐ MHz 
๔. มหาวิทยาลัยแม5โจ�-แพร5 เฉลิมพระเกียรติ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม5โจ�-แพร5 เฉลิมพระเกียรติ รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๑๗๖ คลื่นความถ่ี 
๙๔.๐๐ MHz 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น     
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๔ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ ดังนี้ 

          “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปEญหาการกํากับดูแลกลุ5มผู�ทดลองวิทยุใน
กรณีที่ไม5สามารถยื่นต5ออายุใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� 
จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด ไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�
สามารถบรรลุเป|าหมายตามท่ีพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�”  

 



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู,ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตส้ินสุดลง 
(๔ สถานี) (ข,อมูล ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ปส.๑ 

 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู�ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๔ สถานี) โดยกําหนดให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปF นับต้ังแต5วันท่ี 
กสทช. มีมติ ดังนี้ 
๑. ห�างหุ�นส5วนจํากัด บ�านควน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ�านควนเรดิโอ 

รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๐๕๒ คลื่นความถ่ี ๙๗.๒๕ MHz 
๒. บริษัท เจมส! บริหารธุรกิจ จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง Love music station 

รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๘ คลื่นความถ่ี ๙๔.๕๐ MHz 
๓. ห�างหุ�นส5วนจํากัด สุดเขตสยาม สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นส5งเสริม

วัฒนธรรมอีสาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๐๐ คลื่นความถ่ี ๙๐.๒๕ MHz 
๔. วัดพระปฐมเจดีย! ราชวรมหาวิหาร สถานีวิทยุกระจายเสียง พุทธศาสนา จริยธรรม 

องค!พระปฐมเจดีย! รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๙๒ คลื่นความถ่ี ๙๙.๗๕ MHz 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น     
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส5งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๔ สถานี) (ข�อมูล ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ ดังนี้ 

          “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจ   
ท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็น
ปEญหาการกํากับดูแลกลุ5มผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุ
ใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความ
เฉียบขาด ไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพ่ือให�สามารถบรรลุเป|าหมายตามท่ี
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
กําหนดได�”  



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาอุทธรณ�คําส่ังคืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ�มคนวิทยุบ,านถ�อน สถานี
วิทยุกระจายเสียงวิทยุบ,านถ�อน (รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๔) : ปส.๑  

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)         
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบให�รับคําขอต5ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการชุมชน ของกลุ5มคนวิทยุบ�านถ5อน สถานีวิทยุกระจายเสียง
วิทยุบ�านถ5อน (รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๔) ไว�ตามกระบวนการในประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให�สํานักงาน กสทช. 
พิจารณาคําขอฯ ภายหลังกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการของสถานีฯ ได�ดําเนินการจนแล�วเสร็จ ท้ังนี้ เพ่ือให�การ
พิจารณาคําขอฯ เปOนไปด�วยความถูกต�องเหมาะสม และให�การออกอากาศ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเปOนไปตามความประสงค!ของผู�รับใบอนุญาตภายใต�
ขอบเขตและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ๒. เห็นชอบให�รับและพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ5มคนวิทยุบ�านถ5อน ดังต5อไปนี้  

 ๒.๑ อนุมัติให�กลุ5มคนวิทยุบ�านถ5อน สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุบ�านถ5อน   
รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๔ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน เปOนประเภท
กิจการบริการทางธุรกิจได� โดยให�ดําเนินการยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร�อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ ท้ังนี้ ให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ!และเง่ือนไขตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ให�ครบถ�วนภายใน ๙๐ วัน นับแต5วันท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งผลการพิจารณา   

 ๒.๒ อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จากเดิม “วิทยุบ�านถ5อน” เปOน “น้ําแซบเรดิโอ”  
 ๒.๓ อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงความถ่ี จากเดิม ๑๐๑.๕๐ MHz เปOน ๙๖.๐๐ MHz  
 ๒.๔ อนุมัติให�เปลี่ยนแปลงท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส5ง และท่ีต้ังสายอากาศ   

จากเดิม บ�านเลขท่ี ๑๔๙/๑๐ หมู5 ๔ ตําบลบ�านเลื่อม อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนเปOน บ�านเลขท่ี ๔๒๔/๑ หมู5 ๒ ตําบลหมากแข�ง 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   

 อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น     
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส5งให�ในภายหลัง 



๑๕ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ!คําสั่งคืนแบบรับรองการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และคําร�องขอเปลี่ยนแปลง
ข�อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของกลุ5มคนวิทยุบ�านถ5อน 
สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุบ�านถ5อน (รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๐๔๔)       

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ ดังนี้ 

         “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้และยืนยันความเห็นตาม
บันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๖๑ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซ่ึง กสท. ในขณะนั้น
ได�มีมติเห็นชอบให�เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงจากประเภทบริการชุมชนเปOนประเภทบริการบริการทางธุรกิจได� 
ซ่ึงผมเห็นว5าเปOนการดําเนินนโยบายอย5างไม5ถูกต�อง เพราะการเห็นชอบให�
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองจะส5งผลให�สถานีวิทยุทดลองในสัดส5วน
ประเภทบริการทางธุรกิจมีจํานวนเพ่ิมข้ึน หรืออีกนัยหนึ่งคือการสนับสนุนให�
สถานีวิทยุทดลองท่ีมีอยู5เปOนจํานวนมากคงปริมาณเท5าเดิมโดยไม5มีมาตรการ
ควบคุม อันจะก5อให�เกิดปEญหาต5อการกํากับดูแลในอนาคต ประกอบกับกรณีนี้
เปOนการยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทฯ ภายหลังจากวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ซ่ึงขัดหรือแย�งกับเง่ือนไขหลักเกณฑ!ตามข�อ ๖ ของประกาศสํานักงาน กสทช. 
เรื่อง การยื่นคําร�องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงกําหนดให� กสท. ในขณะนั้นรับคําร�องไว�พิจารณาเม่ือยื่น
คําร�องภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท5านั้น 

          อีกท้ังการเห็นชอบให�เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงเปOนประเภทกิจการทางธุรกิจนี้ มีการเปลี่ยนแปลงความถ่ี  
ท่ีใช�ในการออกอากาศ ท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส5ง และท่ีต้ังสายอากาศ อันเปOน
สาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจก5อให�เกิดช5องทาง    
ในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได�”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๖ : การอนุญาตให,บริษัท เอสที เซกเมนต� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ ทีวีบ,านบ,าน
 (BaanBaan TV) : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ ทีวีบ�านบ�าน 
(BaanBaan TV) แก5บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เอสที เซกเมนต! จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ     
 ทีวีบ�านบ�าน (BaanBaan TV) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๗ : การอนุญาตให,บริษัท ไลอ,อน สเตทส� จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�
 ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ GOD TV : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท ไลอ�อน 
สเตทส! จํากัด ช5องรายการ GOD TV โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF 
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ไลอ�อน สเตทส! จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ GOD TV       
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๘ : การอนุญาตให,บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร�ค จํากัด ประกอบกิจการ   
 เพ่ือให,บริการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ 
 Guangxi TV : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท เจริญเคเบิลทีวี 
เน็ตเวอร!ค จํากัด ช5องรายการ Guangxi TV โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF 
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร!ค จํากัด 
 ประกอบกิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
 ช5องรายการ Guangxi TV 
 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๙ : การอนุญาตให,บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช�องรายการ WHITE CHANNEL 
 : ปส.๒ 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย 
จํากัด ช5องรายการ WHITE CHANNEL โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF 
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จํากัด ประกอบ
 กิจการเพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช5องรายการ 
 WHITE CHANNEL   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให,บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�
 ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท มี บรอดแคสติ้ง 
จํากัด จํานวน ๒ ช5องรายการ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF นับแต5วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้ ๑) ช5องรายการ FOX Family Movies และ ๒) ช5องรายการ 
Miao Mi     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช5องรายการ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให,บริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�  
 ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๘ 
 

 ๑. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม5ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท 
ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด จํานวน ๔ ช5องรายการ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF 
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ได�แก5 ๑) ช5องรายการ ภูเก็ต 1  ๒) ช5องรายการ 
ภูเก็ต 2  ๓) ช5องรายการ ภูเก็ต 3 และ ๔) ช5องรายการ ภูเก็ต 5     

 ๒. อนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม5ใช�คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท 
ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ช5องรายการ ภูเก็ต 4 โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๒ ปF 
นับแต5วันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ภูเก็ตเคเบ้ิล จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๕ ช5องรายการ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให,บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการโทรทัศน�
 ท่ีไม�ใช,คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒๐ ช�องรายการ : ปส.๒  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการโทรทัศน!
สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท มี บรอดแคสต้ิง 
จํากัด จํานวน ๒๐ ช5องรายการ โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๕ ปF นับแต5วันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ได�แก5 ๑) ช5องรายการ Fox News  ๒) ช5องรายการ Fox Thai   
๓) ช5องรายการ Sky News  ๔) ช5องรายการ Baby TV  ๕) ช5องรายการ Nick Jr.   
๖) ช5องรายการ National Geographic ๗) ช5องรายการ Nat Geo Wild 
๘) ช5องรายการ Fox Sport 2  ๙) ช5องรายการ Fox Sport 3  ๑๐) ช5องรายการ     
Fox Action Movies  ๑๑) ช5องรายการ FX HD  ๑๒) ช5องรายการ MTV Live    
๑๓) ช5องรายการ MTV Asia  ๑๔) ช5องรายการ SCM Legend  ๑๕) ช5องรายการ 
Channel [V] International  ๑๖) ช5องรายการ MTV China ๑๗) ช5องรายการ STAR 
Chinese Channel  ๑๘) ช5องรายการ Fox Crime  ๑๙) ช5องรายการ Nat Geo People  
และ ๒๐) ช5องรายการ Fox Life 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท มี บรอดแคสต้ิง จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒๐ ช5องรายการ    
 



๑๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให,บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให,บริการ
 โทรทัศน�ที ่ไม�ใช,คลื ่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื ่นขอครั ้งแรก 
 ช�องรายการ TVD 4 : ปส.๒  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ       
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก5บริษัท ทีวีดี 
เซอร!วิสเซส จํากัด ช5องรายการ TVD 4 โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปF 
นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ   

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให�บริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการ
 เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ท่ีไม5ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก 
 ช5องรายการ TVD 4 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซ� จํากัด ช�องรายการ True Shopping โฆษณาขายวัตถุมงคล
 จี้เทพทันใจ รุ�นราหูเสริมทรัพย� ตะกรุดเทพทันใจ ท่ีเข,าข�ายเป<นการกระทําท่ี
 เป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! 
จํากัด ช5องรายการ True Shopping ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!สินค�าวัตถุมงคลจี้เทพทันใจ รุ5นราหูเสริมทรัพย! ตะกรุดเทพ
ทันใจ หรือผลิตอ่ืนใดท่ีมีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าท่ี 
ผิดกฎหมาย หรือท่ีเปOนการหลอกลวงโดยอาศัยความเชื่ออย5างงมงายหรือความศรัทธา
ของบุคคลซ่ึงไม5สามารถพิสูจน!ได�ด�วยหลักเหตุผลหรือกระบวนการพิสูจน!ท่ีเปOน   
ท่ียอมรับ โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศสํานักงาน 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามข�อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับท่ี ๓) 
ท้ังนี้ หากบริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช5องรายการ True Shopping ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับทางปกครองอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม5ได�ปฏิบัติ
ตามคําสั่ง  



๒๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช5องรายการ True Shopping 
 โฆษณาขายวัตถุมงคลจี้เทพทันใจ รุ5นราหูเสริมทรัพย! ตะกรุดเทพทันใจ ท่ีเข�าข5าย
 เปOนการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซ� จํากัด ช�องรายการ True Shopping โฆษณาผลิตภัณฑ�
 อาหารท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน� : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�บริษัท ซีนิเพล็กซ! 
จํากัด ช5องรายการ True Shopping ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!หลินจือพลัสชิตาเกะ (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร 
๑๑-๑-๑๑๒๕๙-๒-๐๐๐๓ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการ
ใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริงหรือเกิน
ความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากบริษัท ซีนิเพล็กซ!  
จํากัด ช5องรายการ True Shopping ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครอง
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไม5ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๕ เรื่อง กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช5องรายการ True Shopping 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ข�อนแจ,ง เจริญรุ�งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง มิตรภาพ 

กูย-ลาว คล่ืนความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ 
ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 



๒๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ข5อนแจ�ง เจริญรุ5งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง มิตรภาพ กูย-ลาว คลื่นความถ่ี 
๘๘.๗๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารเครื่องด่ืมสมุนไพร (ตราฮอมด้ี) เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๒-๐๐๖๕๘-๒-๐๐๒๙, ๔๖-๒-๐๒๖๖๐-๒-๐๐๐๑, ๗๔-๒-๐๑๐๕๐-๒-๐๐๒๓ 
และผลิตภัณฑ!ยาน้ําสมุนไพรฮ้ัวลักเซียม เลขทะเบียนยา G ๑๙/๕๐ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด ข5อนแจ�ง 
เจริญรุ5งเรือง สถานีวิทยุกระจายเสียง มิตรภาพ กูย-ลาว คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz  
จังหวัดศรีสะเกษ ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด ข5อนแจ�ง เจริญรุ5งเรือง สถานี
 วิทยุกระจายเสียง มิตรภาพ กูย-ลาว คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข5ายการกระทําที่เปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
 ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ฟZามุ�ย ๑-๒ มัลติมีเดีย กรุNป สถานีวิทยุกระจายเสียง
 คนลูกทุ�งเชียงใหม� คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม� โฆษณา
 ผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� :  บส.     
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ฟ|ามุ5ย ๑-๒ มัลติมีเดีย กรุ9ป สถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5งเชียงใหม5 คลื่นความถ่ี 
๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม5 ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน



๒๒ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!น้ํามังคุดแซนสยาม เลขสารบบอาหาร ๗๓-๒-๐๓๗๔๘-๒-๐๐๐๒ 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที      
ที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ฟ|ามุ5ย ๑-๒ มัลติมีเดีย กรุ9ป สถานีวิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5งเชียงใหม5  
คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม5 ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว      
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด ฟ|ามุ5ย ๑-๒ มัลติมีเดีย กรุ9ป สถานี
 วิทยุกระจายเสียง คนลูกทุ5งเชียงใหม5 คลื่นความถ่ี ๘๘.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม5 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด คล่ืนซ�าส� มีเดีย เน็ตเวิร�ก สถานีวิทยุกระจายเสียง
 เพ่ือความม่ันคง คล่ืนความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดจันทบุรี โฆษณาผลิตภัณฑ�
 สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน� :  บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
คลื่นซ5าส! มีเดีย เน็ตเวิร!ก สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือความม่ันคง คลื่นความถ่ี 
๙๔.๐๐ MHz จังหวัดจันทบุรี ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องด่ืมรสสมุนไพร ตรา เป�า ชุน ลู5 เลขสารบบอาหาร 
๑๒-๒-๐๔๙๔๔-๒-๐๐๐๑ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหารจากน้ํามันโบราจ น้ํามัน
จากเมล็ดแฟลกซ! น้ํามันงาม5อน น้ํามันดอกทานตะวัน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามัน
จมูกข�าวสาลี น้ํามันจากเมล็ดองุ5นและน้ํามันอีฟนิ่ง พริมโรส (ตรา เรด มอส) 
เลขสารบบอาหาร ๑๐-๓-๐๖๘๕๐-๑-๐๐๘๓ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 



๒๓ 
 

โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ! 
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒)  
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑
ทั้งนี ้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด คลื่นซ5าส! มีเดีย เน็ตเวิร!ก สถานีวิทยุกระจายเสียง  
เพ่ือความม่ันคง คลื่นความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดจันทบุรี ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติ 
ตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด คลื่นซ5าส! มีเดีย เน็ตเวิร!ก สถานี
 วิทยุกระจายเสียงเพ่ือความม่ันคง คลื่นความถี่ ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดจันทบุรี 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด นาถวัฒน�โปรโมช่ัน สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนา

และส�งเสริมการเรียนรู,ชุมชนตําบลทุ�งปรังและตําบลเสาเภา คล่ืนความถ่ี 
๙๔.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�าย
การกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
นาถวัฒน!โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาและส5งเสริมการเรียนรู�ชุมชน
ตําบลทุ5งปรังและตําบลเสาเภา คลื่นความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
ตัง ถั่งซานบีโก� ชื ่อในใบอนุญาตผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารบีโก� 
(แมกนีเซียมออกไซด! แคลเซียมแอสคอร!เบต คอลลาเจนไทพ!ทู สารสกัดจาก
เปลือกสน ผงหอยแมลงภู5นิวซีแลนด! ผงน้ํามันปลา แคลเซียมดี-แพนโททีเนต) 
เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๘๑๕๗-๑-๐๐๙๙ และผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร 
ตังถ่ังซานวีต�า หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOน
การจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิด
ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรือ
อ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง 



๒๔ 
 

โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด 
นาถวัฒน!โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาและส5งเสริมการเรียนรู�ชุมชน
ตําบลทุ5งปรังและตําบลเสาเภา คลื่นความถ่ี ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครอง    
เปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด นาถวัฒน!โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 พัฒนาและส5งเสริมการเรียนรู�ชุมชนตําบลทุ5งปรังและตําบลเสาเภา คลื่นความถ่ี 
 ๙๔.๐๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการ
 กระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ทNอปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก สถานีวิทยุกระจายเสียง     
 ทNอปฮิตเรดิโอ คล่ืนความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย โฆษณาผลิตภัณฑ�
 สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน� :  บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด  
ท9อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงท9อปฮิตเรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย ระงับการกระทําที่เปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ!เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปKดสนิทน้ํามังคุด ๘๐% 
ผสมน้ําผลไม� ๑๐% (น้ําลูกหม5อน น้ํามะเม5า น้ําฟEกข�าว) และน้ําสมุนไพร ๑๐% 
(น้ํามะขามป|อม น้ําสมอไทย น้ําสมอพิเภก น้ําสมอเทศ น้ําโกจิเบอรี่ น้ําเห็ดหลินจือ 
น้ํากระเจี๊ยบแดง น้ําจันทร!เทศ น้ํากระชาย น้ําขิง น้ําขม้ิน น้ํากานพลู) ตรา พนารินทร! 
เลขสารบบอาหาร ๒๒-๒-๐๐๙๕๓-๒-๐๐๙๙ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�า 
โดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!
หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูล 
อันไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที ่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั ่ง     
ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒)  ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ี



๒๕ 
 

เปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด ท9อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก 
สถานีวิทยุกระจายเสียงท9อปฮิตเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย   
ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับทางปกครองอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา
ท่ียังไม5ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด ท9อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก สถานี
 วิทยุกระจายเสียงท9อปฮิตเรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๔.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด ประสิทธิ์ คาร� เซ็นเตอร� สถานีวิทยุกระจายเสียง    
 คนป@กษ�ใต, SC. เรดิโอ หาดใหญ� คล่ืนความถ่ี ๙๕.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา 
 โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� :  บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
ประสิทธิ์ คาร! เซ็นเตอร! สถานีวิทยุกระจายเสียง คนปEกษ!ใต� SC. เรดิโอ หาดใหญ5 
คลื่นความถ่ี ๙๕.๗๕ MHz จังหวัดสงขลา ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารพรหม เรด วัน เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๐๘๗ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�ร ับหนังสือแจ�งคําสั ่ง  ตามมาตรา ๓๑ แห5ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗    
แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสิทธิ์ คาร! เซ็นเตอร! สถานี
วิทยุกระจายเสียง คนปEกษ!ใต� SC. เรดิโอ หาดใหญ5 คลื่นความถี่ ๙๕.๗๕ MHz   
จังหวัดสงขลา ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับ 
ทางปกครองเปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  



๒๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด ประสิทธิ์ คาร! เซ็นเตอร! สถานี
 วิทยุกระจายเสียง คนปEกษ!ใต� SC. เรดิโอ หาดใหญ5 คลื่นความถี่ ๙๕.๗๕ MHz 
 จังหวัดสงขลา โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
 ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด เนียมแสงพาณิชย� สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยเรดิโอ 

สเตช่ัน คล่ืนความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� :  บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
เนียมแสงพาณิชย! สถานีวิทยุกระจายเสียง ไทยเรดิโอ สเตชั่น คลื่นความถ่ี 
๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหารชื่อ เบต�า จินส! ซี (BETA JINS C) เลขสารบบอาหาร 
๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๓๓๔ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระ  
ในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือ
กระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้นหรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗    
แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!         
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด เนียมแสงพาณิชย! สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไทยเรดิโอ สเตชั่น คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด เนียมแสงพาณิชย! สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 ไทยเรดิโอ สเตชั่น คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๗๕ MHz จังหวัดสุโขทัย โฆษณาผลิตภัณฑ!
 สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน!   
 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด พิศรา ๒๐๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง CMK เรดิโอ 
คลื่นความถี่ ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก�น โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ที่เข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน� :  บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
พิศรา ๒๐๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง CMK เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz 
จังหวัดขอนแก5น ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!  
ยาจีทู เลขทะเบียนตํารับยา G๔๙๘/๕๕ ผลิตภัณฑ!ยาแคปซูลโอวัน เลขทะเบียน
ตํารับยา G๘๑๑/๕๔ ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร ตราชัญญ5าเลิฟ เลขสารบบอาหาร 
๒๐-๑-๐๑๑๕๓-๑-๐๐๑๑ และผลิตภัณฑ!น้ําสมุนไพรและพฤกษชาติ ตรา พัธนชัย ๕K 
หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ี
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด พิศรา ๒๐๑๒ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง CMK เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก5น   
ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOน
เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๓ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด พิศรา ๒๐๑๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 CMK เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก5น โฆษณาผลิตภัณฑ!
 สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด เอส.เอส.เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เอส.เอส.เรดิโอ 

คล่ืนความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน� : บส.   

 



๒๘ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
เอส.เอส.เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เอส.เอส.เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz 
จังหวัดศรีสะเกษ ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ!  
เสริมอาหารวาซ่ี เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-๐๒๓๘ และผลิตภัณฑ!อาหาร
วีลูทีน (ไม5พบเลขสารบบอาหาร) หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเนื้อหา
สาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น 
หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม5เปOนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห5ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ 
แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!     
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด เอส.เอส.เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เอส.เอส.เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ฝ�าฝIนหรือไม5ปฏิบัติ 
ตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด เอส.เอส.เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 เอส.เอส.เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ!
 สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
 และกิจการโทรทัศน!   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ : กรณีห,างหุ,นส�วนจํากัด เสียงแคนเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองหมอแคนแก�นนคร 

คล่ืนความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก�น โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข,าข�าย 
การกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� :  บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งเตือนทางปกครองให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด 
เสียงแคนเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองหมอแคนแก5นนคร คลื่นความถ่ี 
๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก5น ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ!สมุนไพรไทย ตราโคเทียมเกวียน และผลิตภัณฑ!ยากษัยเส�น 



๒๙ 
 

ตราโคเทียมเกวียน เลขทะเบียนตํารับยา G๓๓๙/๔๘ หรือการโฆษณาอ่ืนใดท่ีมี
ข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปOนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวงหรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ!หรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม5เปOนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําท่ีเปOน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕       
และมาตรา ๓๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังนี้ หากห�างหุ�นส5วนจํากัด เสียงแคนเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เมืองหมอแคนแก5นนคร คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก5น ฝ�าฝIน  
หรือไม5ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล5าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปOนเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณีห�างหุ�นส5วนจํากัด เสียงแคนเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
 เมืองหมอแคนแก5นนคร คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก5น โฆษณา
 ผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ : กรณีบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด ช�องรายการ ONE โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหาร

ท่ีเข,าข�ายการกระทําท่ีเป<นการเอาเปรียบผู,บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� ก�อนได,รับคําส่ังเตือนทางปกครอง : บส.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งเตือนบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 
ช5องรายการ ONE ขอให�ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร คลอด้ี พลัส (CORDY PLUS) เลขสารบบอาหาร ๑๔-๑-๐๗๖๕๓-๑-๐๐๖๙    
เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๔.๐๓ – ๑๔.๕๐ น. ของบริษัท วัน 
สามสิบเอ็ด จํากัด ช5องรายการ ONE เปOนการกระทําความผิดตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ แต5โดยท่ีบริษัทฯ ได�มีการออกอากาศผลิตภัณฑ!ดังกล5าว
ก5อนวันท่ี กสทช. จะมีคําสั่งให�บริษัทฯ ระงับการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภค
อันเนื่องมาจากการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!โดยจูงใจหรือ
หลอกลวงให�ผู�ชมเกิดความเข�าใจผิดในผลิตภัณฑ!ดังกล5าว จึงไม5เข�าลักษณะของ
การกระทําท่ีฝ�าฝIนคําสั่ง กสทช. 

 



๓๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๖ เรื่อง กรณีบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด ช5องรายการ ONE 
 โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข5ายการกระทําท่ีเปOนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ก5อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : บันทึกความเข,าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว�างสํานักงาน 

กสทช. ร�วมกับ มหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) ประเทศเยอรมนี : บส.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
 โดยเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข�าใจ (Memorandum of Understanding)   
 ระหว5าง สํานักงาน กสทช. ร5วมกับ มหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) 
 ประเทศเยอรมนี  
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง บันทึกความเข�าใจ (Memorandum of Understanding) 
 ระหว5างสํานักงาน กสทช. ร5วมกับ มหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) 
 ประเทศเยอรมนี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การพิจารณาคําร,องขอเปล่ียนแปลงข,อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได,รับ 
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๒ สถานี) : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช.  กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๒ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จํานวน ๖ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส5ง จํานวน ๑ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จํานวน ๓ สถานี 
๔. ขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานี ท่ีตั้งเครื่องส5งและท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๒ สถานี 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น     
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส5งให�ในภายหลัง 

 
 



๓๑ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๒๘ เรื่อง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานี
 วิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 (จํานวน ๑๒ สถานี)  

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ ดังนี้ 

         “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเภทกิจการทางธุรกิจ 
ได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงกําลังของเครื่องส5ง ท่ีต้ังสถานี ท่ีต้ังเครื่องส5ง และท่ีต้ัง
สายอากาศ อันเปOนสาระสําคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจ
ก5อให�เกิดช5องทางในการแสวงหาประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควร
พิจารณากําหนดแนวนโยบายและมาตรการท่ีเข�มข�นมากข้ึน”    

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ : การพิจารณาอนุญาตให,ห,างหุ,นส�วนจํากัด โรจนศิลป� มีเดีย กรุNป ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีล้ิงค� ไทยแลนด� เรดิโอ (รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๑๓๗) : ปส.๑   

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) 
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด�าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด โรจนศิลปM มีเดีย กรุ9ป ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เนื่องจากแบบคําขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอถูกต�องครบถ�วน ตามข�อ ๙ ภาคผนวก ค ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข�อ ๑๐ (๒) (ง) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การกํากับ
ดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน 
นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการฝ�าฝIนเง่ือนไขการทดลอง
ประกอบกิจการตามข�อ ๕ ของประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคําร�อง
ขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง     
ฉบับลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  

๒. ให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด โรจนศิลปM มีเดีย กรุ9ป ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
หรือแจ�งเปลี่ยนแปลงข�อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม    
พ.ศ. ๒๔๙๘ ต5อสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข5าย สิ่งอํานวยความสะดวก



๓๒ 
 

และเครื่องวิทยุคมนาคม ภายใน ๖๐ วัน นับแต5วันท่ีได�รับหนังสืออนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ เพ่ือให�
ข�อมูลการอนุญาตดังกล5าวสอดคล�องกับประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น     
โดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส5งให�ในภายหลัง 

  
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให�ห�างหุ�นส5วนจํากัด โรจนศิลปM 
มีเดีย กรุ9ป ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สถานีลิ้งค! ไทยแลนด! เรดิโอ 
(รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๑๓๗) 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    
ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ ดังนี้ 

          “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู�ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจ   
ท่ียื่นคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงและมีประวัติการออกอากาศท่ี
ขัดต5อเง่ือนไขการทดลองประอบกิจการในเรื่องการฝ�าฝIนออกอากาศในขณะท่ี
สถานีถูกระงับการออกอากาศด�วยเหตุท่ีอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ซ่ึงสะท�อน
ประเด็นปEญหาการกํากับดูแลกลุ5มผู�ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม5สามารถยื่นต5ออายุ
ใบอนุญาตก5อนวันท่ีใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรกํากับดูแลด�วยความ
เฉียบขาด ไม5ต5อใบอนุญาตให�อีก เพื่อให�สามารถบรรลุเป|าหมายตามท่ี
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม
กําหนดได�”  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : กําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับการสนับสนุนผู,ประกอบกิจการกระจายเสียง 
 บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�
 การส�งเสริมชุมชนท่ีมีความพร,อม และสนับสนุนผู,ประกอบกิจการกระจายเสียง
 บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม : ปส.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
 ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบแผนการดําเนินงานและกรอบวงเงินสนับสนุนผู�ประกอบกิจการ

กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การส5งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดระยะเวลาการ
ยื่นคําขอรับการสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมี
คุณภาพ (รอบท่ี ๒) เพ่ิมเติม เปOนระยะเวลา ๓๐ วัน ต้ังแต5วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  



๓๓ 
 

 ๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. จัดทําประกาศสํานักงาน กสทช. กําหนดวัน
ยื่นคําขอรับการสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มี
คุณภาพ (ครั้งท่ี ๒) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การส5งเสริมชุมชน
ท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ี
มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในข�อ ๑. 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๐ เรื่อง กําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอรับการสนับสนุนผู�ประกอบ
 กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ ๒) ตามประกาศ กสทช. 
 เรื ่อง หลักเกณฑ!การส5งเสริมชุมชนท่ีมีความพร�อม และสนับสนุนผู�ประกอบ
 กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : การอุทธรณ�คัดค,านคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขแดงท่ี ๒๒๗/๒๕๖๒   
 (คดีหมายเลขดําท่ี ๕๘/๒๕๕๙) ระหว�าง มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน (ผู,ฟZองคดี) 
 กับ กสทช. (ผู,ถูกฟZองคดีท่ี ๑) กสท. (ผู,ถูกฟZองคดีท่ี ๒) และสํานักงาน กสทช.
 (ผู,ถูกฟZองคดีท่ี ๓) : มส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน% ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 1. รับทราบคําพิพากษาของศาลปกครองอุดรธานี คดีปกครองหมายเลขแดงท่ี   

๒๒๗/๒๕๖๒ (หมายเลขดําท่ี ๕๘/๒๕๕๙) ระหว5าง มูลนิธิ เสียงธรรมเพ่ือ
ประชาชน (ผู�ฟ|องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๑) กสท. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๒) 
และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๓) 

 2. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน% 
หรือเลขาธิการ กสทช. เป/นผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  

 3. เห็นชอบให�อุทธรณ%คําพิพากษา คดีปกครองหมายเลขแดงที่ ๒๒๗/๒๕๖๒ 
โดยให�ใช�แนวทางการจัดทําคําอุทธรณ% ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เรื่อง การอุทธรณ!คัดค�านคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขแดงท่ี 
 ๒๒๗/๒๕๖๒ (คดีหมายเลขดําท่ี ๕๘/๒๕๕๙) ระหว5างมูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชน 
 (ผู�ฟ|องคดี) กับ กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๑) กสท. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๒) และสํานักงาน 
 กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๓) 
 
 
 



๓๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ : คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๓๔/๒๕๖๑ (หมายเลขแดงท่ี
 ๑๐๙๕/๒๕๖๒) ระหว�าง บริษัท ดิจิตอล เทเลวิช่ัน เน็ทเวิร�ค จํากัด (ผู,ฟZองคดี)
 กับเลขาธิการ กสทช. (ผู,ถูกฟZองคดีที่ ๑) กสทช. (ผู,ถูกฟZองคดีที่ ๒) และ
 สํานักงาน กสทช. (ผู,ถูกฟZองคดีท่ี ๓) : มส.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. รับทราบคําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๓๔/๒๕๖๑ (หมายเลขแดงท่ี 

๑๐๙๕/๒๕๖๒) ระหว5าง บริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร!ค จํากัด (ผู�ฟ|องคดี) 
กับเลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๑) กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๒) และสํานักงาน 
กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๓) 

๒. เห็นชอบกระบวนการดําเนินคดีดังกล5าว ดังนี้  
 ๒.๑ ให�ยื่นอุทธรณ!คัดค�านคําพิพากษาคดีนี้ต5อศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๓๐ วัน 

นับแต5วันท่ีมีคําพิพากษา (ครบกําหนดวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒)  
 ๒.๒ ให�สํานักงาน กสทช. รวบรวมข�อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติผิดเง่ือนไข

แนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! กรณีการ
ค�างชําระค5าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปF รอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ เสนอต5อ กสทช. เพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ใหม5 

 ๒.๓ ให�ดําเนินการอุทธรณ!ตามข�อ ๒.๑ ไว�ก5อนและพิจารณาดําเนินการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!ตามข�อ ๒.๒ ต5อไป 
โดยเม่ือมีการเพิกถอนใบอนุญาตแล�ว จึงถอนคําฟ|องอุทธรณ!ต5อไป  

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๑.๓๒ เรื่อง คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๒๒๓๔/๒๕๖๑ 
 (หมายเลขแดงท่ี ๑๐๙๕/๒๕๖๒) ระหว5างบริษัท ดิจิตอล เทเลวิชั่น เน็ทเวิร!ค จํากัด 
 (ผู�ฟ|องคดี) กับเลขาธิการ กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีที่ ๑) กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีที่ ๒) 
 และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ|องคดีท่ี ๓) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช.   

ด,านกิจการโทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ไทยคม จํากัด
 (มหาชน) : ชท.  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุงของบริษัท ไทยคม จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม



๓๕ 
 

กับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข5ายโทรคมนาคมต5อไปได� ท้ังนี้ ให�บริษัท ไทยคม 
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเปKดเผยข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมเปOนการ
ท่ัวไปผ5านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวันนับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
จากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การใช�และเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที ่ ๕ .๒.๑ เรื ่อง  ข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง      
 ของบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : ข,อเสนอการใช,โครงสร,างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร�วมกันสําหรับโครงข�าย
 โทรศัพท�เคล่ือนท่ีท่ีได,ปรับปรุง ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช� โครงสร�าง พ้ืนฐานโทรคมนาคมร5วมกันสําหรับโครงข5าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีได�ปรับปรุง ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร5วมกันสําหรับโครงข5าย
โทรศัพท!เคลื่อนท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๒ เรื ่อง ข�อเสนอการใช�โครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร5วมกัน
 สําหรับโครงข5ายโทรศัพท!เคลื่อนท่ีท่ีได�ปรับปรุง ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : ข,อเสนอการใช,โครงข�ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
 จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
ข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุงของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จํากัด (มหาชน) เพ่ือให�บริษัทฯ สามารถเจรจาเก่ียวกับสัญญาการใช�โครงข5าย
โทรคมนาคมกับผู�รับใบอนุญาตท่ีขอใช�โครงข5ายโทรคมนาคมต5อไปได� ทั้งนี้ 
ให�บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเปKดเผยข�อเสนอการใช�
โครงข5ายโทรคมนาคมเปOนการท่ัวไปผ5านทางเว็บไซต!ของบริษัทฯ ภายในสิบห�าวัน
นับแต5วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากสํานักงาน กสทช. ท้ังนี้ ตามนัยข�อ ๔๖ ประกอบข�อ ๑๘ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๓๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๓ เรื ่อง ข�อเสนอการใช�โครงข5ายโทรคมนาคมฉบับปรับปรุง ของ
 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : สัญญาการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม เส,นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม�สอด 
 ระหว�างการไฟฟZาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน 
 จํากัด (มหาชน) : ชท.  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. ตาก ๑ - สฟ. แม5สอด ระหว5าง
การไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให�การไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย เปKดเผยสัญญา
การใช�โครงข5ายโทรคมนาคมเปOนการท่ัวไปผ5านทางเว็บไซต!ของการไฟฟ|าฝ�ายผลิต
แห5งประเทศไทย ตามมาตรา ๒๙ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๔๗ ข�อ ๒๘ วรรคสอง และข�อ ๓๑ วรรคสอง
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช�และเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. ตาก ๑ -
 สฟ. แม5สอด ระหว5าง การไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ 
 คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)    
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕  :  สัญญาการใช,โครงข�ายโทรคมนาคม เส,นทาง สฟ. กาญจนบุรี ๒ - เข่ือนวชิราลงกรณ� 
 ระหว�างการไฟฟZาฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร�ค จํากัด : ชท. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
 สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. กาญจนบุรี ๒ – เข่ือนวชิราลงกรณ!
 ระหว5างการไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร!ค จํากัด
 ท้ังนี้ ให�การไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย เปKดเผยสัญญาการใช�โครงข5าย
 โทรคมนาคมเปOนการท่ัวไปผ5านทางเว็บไซต!ของการไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย 
 ตามมาตรา ๒๙ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ประกอบข�อ ๔๗ ข�อ ๒๘ วรรคสอง และข�อ ๓๑ วรรคสองของประกาศ กสทช. 
 เรื่อง การใช�และเชื่อมต5อโครงข5ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๕ เรื่อง สัญญาการใช�โครงข5ายโทรคมนาคม เส�นทาง สฟ. กาญจนบุรี ๒ - 
 เข่ือนวชิราลงกรณ! ระหว5างการไฟฟ|าฝ�ายผลิตแห5งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล 
 เน็ทเวิร!ค จํากัด   



๓๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก ของบริ ษัท 
 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร� จํากัด (มหาชน) : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๘ ให�แก5บริษัท โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร! จํากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๖ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก ของบริษัท 
 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร! จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๗ : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก ของบริษัท อินเด็กซ�
 ลิฟว่ิงมอลล� จํากัด (มหาชน) : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๗๙ ให�แก5บริษัท อินเด็กซ! 
ลิฟวิ่งมอลล! จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ ให�บริษัท อินเด็กซ! ลิฟวิ่งมอลล! จํากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๗ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก
 ของบริษัท อินเด็กซ! ลิฟวิ่งมอลล! จํากัด (มหาชน) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๘  : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก ของบริษัท สยามยีเอสเซลส� 
 จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๘๐ ให�แก5บริษัท สยามยีเอสเซลส! 
จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท สยามยีเอสเซลส! จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 

 



๓๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๘ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก 
 ของบริษัท สยามยีเอสเซลส! จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๙  : การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก ของบริษัท ซีทราน 
 เฟอร�รี่ จํากัด : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติจัดสรร
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๓๘๑ ให�แก5บริษัท ซีทราน เฟอร!รี่ 
จํากัด ท้ังนี้ ให�บริษัท ซีทราน เฟอร!รี่ จํากัด ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมโดยเคร5งครัดต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๙ เรื่อง การขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก  
 ของบริษัท ซีทราน เฟอร!รี่ จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�แบบส้ัน ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๙ ของสํานัก
 เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห�งชาติ : จท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติรับคืน
เลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๙ ของสํานักเลขาธิการ
คณะรักษาความสงบแห5งชาติ ท้ังนี้ โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เปOนต�นไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๐ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!แบบสั้น ๔ หลัก หมายเลข ๑๒๙๙  
 ของสํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห5งชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๑ : บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด ขอรับการจัดสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุ
 ย�าน UHF เพ่ือการใช,งานบนอากาศยานสําหรับอุปกรณ�บินทดสอบเครื่อง
 อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ (Flight Inspection System : FIS) : คท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. อนุญาตให�บริษัท วิทยุการบินแห5งประเทศไทย จํากัด ใช�ความถ่ีวิทยุย5าน UHF 

จํานวน ๓ ความถ่ี ได�แก5 ย5านความถ่ี ๓๒๘.๘๐๐ MHz ย5านความถ่ี ๓๒๙.๐๐๐ MHz  



๓๙ 
 

และย5านความถ่ี ๓๖๕.๓๒๕ MHz เพ่ือการใช�งานบนอากาศยาน หมายเลข
ทะเบียน HS-AIM สําหรับอุปกรณ!บินทดสอบเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ (Flight Inspection System : FIS) ให�ได�ตามข�อกําหนดของ
องค!การการบินพลเรือนระหว5างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization : ICAO) โดยอนุญาตให�บริษัท วิทยุการบินแห5งประเทศไทย จํากัด    
ใช�ความถ่ีวิทยุในกิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน (AERONAUTICAL MOBILE SERVICE) 
กิจการประจําท่ี (FIXED SERVICE) กิจการเคลื่อนท่ี (MOBILE SERVICE) เพ่ิมเติม 
สําหรับอุปกรณ!บินทดสอบเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ    
(Flight Inspection System : FIS) โดยกําหนดเง่ือนไข ดังนี้  

 ๑.๑ ให�ใช�ความถ่ีวิทยุดังกล5าวได�คราวละ ๕ ปF ท้ังนี้ การขอขยายเวลาการใช�
ความถ่ีวิทยุจะต�องแจ�งขออนุญาตใช�ความถ่ีวิทยุก5อนวันสิ้นสุดการอนุญาต
ดังกล5าว เพ่ือให�ถูกต�องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

 ๑.๒ หากการใช�ความถ่ีวิทยุก5อให�เกิดการรบกวนต5อข5ายสื่อสารอ่ืนท่ีได�รับ
อนุญาตอยู5ก5อนแล�ว บริษัท วิทยุการบินแห5งประเทศไทย จํากัด ต�องเปOน
ผู�แก�ไขการรบกวนหรือระงับการใช�งานทันที  

  ๑.๓ ให�บริษัท วิทยุการบินแห5งประเทศไทย จํากัด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ และเง่ือนไข ตามท่ี กสทช. กําหนด และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

 ๒. ให�บริษัท วิทยุการบินแห5งประเทศไทย จํากัด ยืนยันการยินยอมผูกพันตาม
เง่ือนไขดังกล5าวข�างต�น เปOนหนังสือภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต5วันท่ีได�รับแจ�งจาก
สํานักงาน กสทช. หากพ�นกําหนดระยะเวลาดังกล5าว ให�การอนุญาตในครั้งนี้  
เปOนอันสิ้นผล 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๑๑ เรื ่อง บริษัท วิทยุการบินแห5งประเทศไทย จํากัด ขอรับการ
 จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุย5าน UHF เพื่อการใช�งานบนอากาศยานสําหรับอุปกรณ!
 บินทดสอบเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ (Flight Inspection 
 System : FIS)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๒ : บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
 แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม        
แบบท่ีสาม แก5บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จํากัด เพ่ือให�บริการอินเทอร!เน็ตความเร็วสูง
พร�อมบริการขายต5อ บริการอินเทอร!เน็ตแบบ WiFi บริการวงจรเช5า และบริการ 
ให�เช5าใช�โครงข5ายใยแก�วนําแสงแบบ Dark Fiber โดยมีขอบเขตการใช�งาน    
ภายในประเทศ ท้ังนี้ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปF นับแต5วันท่ี กสทช. มีมติ  
และกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 



๔๐ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๒ เรื่อง บริษัท ภูเก็ตคอนเน็ค จํากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๓ : บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด ขอรับใบอนุญาตการให,บริการอินเทอร�เน็ต
 แบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       

ด�านกิจการโทรคมนาคม โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตการให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม 
ท่ีมีโครงข5ายเปOนของตนเอง แก5บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด เพ่ือให�บริการ
อินเทอร!เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) และบริการอินเทอร!เน็ตแบบ WiFi  
มีขอบเขตการใช�งานในจังหวัดชลบุรี ท้ังนี้ โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๐ ปF 
นับต้ังแต5วันท่ี กสทช. มีมติ และกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตตามเอกสารท่ี
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๒.๑๓ เรื่อง บริษัท บางละมุงเคเบ้ิลทีวี จํากัด ขอรับใบอนุญาตการ
 ให�บริการอินเทอร!เน็ตแบบท่ีสาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๔ : ท�าทีและข,อเสนอของประเทศไทยสําหรับการประชุมใหญ�ระดับโลกว�าด,วย 

วิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-2019) : คณะทํางานเตรียมการประชุมใหญ�ฯ คภ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.       
 ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมใหญ5    

ระดับโลกว5าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ ขององค!การโทรคมนาคมแห5ง
เอเชียและแปซิฟKก ครั้งท่ี ๕ (APG19-5) 

 ๒. เห็นชอบท5าทีและข�อเสนอของประเทศไทยสําหรับการประชุมใหญ5ระดับโลก
ว5าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19) ตามมติท่ีประชุมคณะทํางาน
เตรียมการประชุมใหญ5ระดับโลกว5าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19) 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  

 ๓. เห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน รวม ๓ เรื่อง ได�แก5 
 ๓.๑ เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. ลงนามในร5างข�อเสนอร5วมของประเทศ

สมาชิก APT (Preliminary APT Common Proposal : PACP) ท่ีจะเสนอ
ต5อท่ีประชุม WRC-19 ในระเบียบวาระท่ีท5าทีและข�อเสนอของประเทศไทย 
สอดคล�องกับ PACP    



๔๑ 
 

 ๓.๒ เห็นชอบในหลักการการจัดส5งเปOนข�อเสนอร5วมกับประเทศอ่ืน (Joint 
contribution) ในระเบียบวาระท่ีมีความเห็นสอดคล�องกับท5าทีและ
ข�อเสนอของประเทศไทย เพื่อนําเสนอต5อการประชุมใหญ5ระดับโลก
ว5าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19) ในระเบียบวาระท่ีท5าทีและ
ข�อเสนอของประเทศไทยไม5ได�ถูกสะท�อนไว�ใน PACP    

 ๓.๓ เห็นชอบให�คณะผู�แทนไทยที่เข�าร5วมการประชุม WRC-19 สามารถ
ปรับเปลี่ยนท5าทีของประเทศไทยในระหว5างการประชุม WRC-19 ได� 
โดยยึดความเหมาะสมและผลประโยชน!ของประเทศเปOนสําคัญ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๔ เรื่อง ท5าทีและข�อเสนอของประเทศไทยสําหรับการประชุมใหญ5
 ระดับโลกว5าด�วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-2019)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๕ : ร�างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข,องกับกิจการดาวเทียม จํานวน ๓ ฉบับ :
 คณะทํางานจัดทําแผนและหลักเกณฑ�การอนุญาตฯ  คภ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด�านด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. ท่ีประชุมมติเอกฉันท!เห็นชอบในหลักการร5างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�องกับ

กิจการดาวเทียม จํานวน ๓ ฉบับ ได�แก5  
 ๑.๑ ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการบริหารสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียม 
 ๑.๒ ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให�ใช�สิทธิในการ

เข�าใช�วงโคจรดาวเทียม  
 ๑.๓ ร5างประกาศ กสทช.  เรื่ อง หลักเกณฑ!และวิธีการอนุญาตให� ใช�

ช5องสัญญาณดาวเทียมต5างชาติในการให�บริการในประเทศ  
๒. เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง และระยะเวลาในการจัดรับฟEงความคิดเห็นสาธารณะ

และเอกสารประกอบการรับฟEงความคิดเห็นต5อร5างประกาศ กสทช. ดังกล5าว 
ตามข�อ ๑. ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการเพ่ือให�เปOนไปตามมาตรา ๒๘ 
แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ต5อไป 

 ๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. โดยคณะทํางานจัดทําแผนและหลักเกณฑ!การ
อนุญาตสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียมและการใช�ช5องสัญญาณดาวเทียม
ต5างชาติ หารือร5วมกับหน5วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การจัดทําแผนการ
บริหารสิทธิในการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียม เปOนไปตามมาตรา ๕๐/๑ แห5ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒    

 



๔๒ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๕ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวข�องกับกิจการดาวเทียม 
 จํานวน ๓ ฉบับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๖ : ร�างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล
 จํานวน ๒ ฉบับ : ทท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้   
 ๑. รับทราบผลการรับฟEงความคิดเห็นของผู�มีส5วนได�เสียและประชาชนท่ัวไป   

ต5อการปรับปรุงร5างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
เคลื่อนท่ีทางทะเล จํานวน ๒ ฉบับ พร�อมผลการพิจารณาและแนวทางการ
ดําเนินงานของ กสทช. ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําลงเผยแพร5ในเว็บไซต!
ของสํานักงาน กสทช. ต5อไป 

 ๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท!เห็นชอบร5างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

 ๒.๑ ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล  
ย5านความถ่ีวิทยุ VHF    

 ๒.๒ ร5างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ!สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล  
ย5านความถ่ีวิทยุ MF/HF    

 ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําประกาศดังกล5าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก5อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต5อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๖ เรื่อง ร5างประกาศ กสทช. เก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการ
 เคลื่อนท่ีทางทะเล จํานวน ๒ ฉบับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๗ : การคืนเลขหมายโทรศัพท�สําหรับบริการโทรศัพท�เคล่ือนท่ีแบบไม�เต็มกลุ�ม 

กรณีเป<นกลุ�มเลขหมายท่ีมีผู,ใช,บริการ ของบริษัท 168 คอมมูนิเคช่ัน จํากัด : จท. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ อนุมัติรับคืน
กลุ5มเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบไม5เต็มกลุ5มกรณีเปOน
กลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ของบริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จํากัด ซ่ึงมีเลขหมาย
ท่ีว5างท่ีมิได�มีการใช�งานจํานวน ๘๐,๐๐๐ เลขหมาย โดยให�มีผลต้ังแต5วันท่ี ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๒ เปOนต�นไป ท้ังนี้ ให�บริษัทฯ ดําเนินการตามแนวปฏิบัติหลักเกณฑ!



๔๓ 
 

วิธีการคืนและการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีแบบ
ไม5เต็มกลุ5มกรณีเปOนกลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ตามข�อ ๑๙ และ ข�อ ๒๖ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
โดยเคร5งครัด  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระท่ี ๕.๒.๑๗ เรื่อง การคืนเลขหมายโทรศัพท!สําหรับบริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี
 แบบไม5เต็มกลุ5ม กรณีเปOนกลุ5มเลขหมายท่ีมีผู�ใช�บริการ ของบริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น 
 จํากัด 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๘ : รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตามคําส่ังกรณีการโอนย,ายผู,ให,บริการ
 โทรศัพท�เคล่ือนท่ีกรณีการจัดส�งสําเนาสัญญาให,บริการทางอิเล็กทรอนิกส� : 
 คณะทํางานพิจารณาวิธีการปฏิบัติตามคําส่ังฯ  จท.  
 
มติท่ีประชุม ๑. เนื่องจากกฎหมายว5าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ เปOนกฎหมาย 

ท่ีมีลําดับชั้นเปOนพระราชบัญญัติ และได�มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให�มีผลบังคับใช�เปOนการท่ัวไปต้ังแต5ปF พ.ศ. ๒๕๔๔ และในกรณีท่ีจะมิให�
นําพระราชบัญญัติดังกล5าวมาบังคับใช�กับธุรกรรมใดนั้น ในกฎหมายกําหนดให�
ต�องตราเปOนพระราชกฤษฎีกากําหนดยกเว�นไว�เท5านั้น ซ่ึงในกรณีการทํา
ธุรกรรมเก่ียวกับการโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีมิได�มีการตราเปOน
พระราชกฤษฎีกายกเว�นมิให�นําหลักเกณฑ!ตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห5งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ!บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนท่ี 
(MNP) มาบังคับใช�แต5อย5างใด ดังนั้น พระราชบัญญัติว5าด�วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีผลใช�บังคับกับกรณีการโอนย�ายผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีได� 

          สําหรับในกรณีที ่คณะอนุกรรมการกลั ่นกรองงานของ กสทช.     
ด�านกิจการโทรคมนาคม ได�เสนอให�ท่ีประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให�นํา
พระราชบัญญัติว5าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช�กับการ
ปฏิบัติตามคําสั่งกรณีการโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี นั้น ท่ีประชุม 
กสทช. จึงมีมติรับทราบเท5านั้น เนื่องจากการดําเนินการของสํานักงานฯ 
เก่ียวกับกรณีการโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ี นั้น พระราชบัญญัติ 
ว5าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ สามารถบังคับใช�ได�โดยผล 
ของกฎหมายอยู5แล�ว 

 ๒. ให�สํานักงานฯ รีบดําเนินการออกมาตรการบังคับทางปกครองให�เปOนไปตาม
พระราชบัญญัติว5าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส! พ.ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงเปOนอํานาจ
ของสํานักงานฯ ท่ีจะดําเนินการต5อไป 

 



๔๔ 
 

หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑๘ เรื่อง รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตามคําสั่งกรณี
การโอนย�ายผู�ให�บริการโทรศัพท!เคลื่อนท่ีกรณีการจัดส5งสําเนาสัญญาให�บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส! 

 ๒. อนึ่ง  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ ได�แจ�งท่ีประชุม กสทช. ว5าขอสงวนความเห็น 
โดยได�ส5งหนังสือท่ี สทช. ๑๐๐๓/๑๐๗ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอทบทวน
มติท่ีประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง 
รายงานการพิจารณาผลการปฏิบัติตามคําสั่งกรณีการโอนย�ายผู�ให�บริการ
โทรศัพท!เคลื่อนท่ีกรณีการจัดส5งสําเนาสัญญาให�บริการทางอิเล็กทรอนิกส! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๒ กรณี 
 ทําความตกลงกับหน�วยงานของรัฐ : โครงการระบบวิเคราะห�ข,อมูลผลกระทบ
 ต�อผู,บริโภคด,านเศรษฐกิจ หน�วยงาน สํานักงานตํารวจแห�งชาติ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
โครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับหน5วยงานของรัฐ : โครงการระบบวิเคราะห!
ข�อมูลผลกระทบต5อผู�บริโภคด�านเศรษฐกิจ หน5วยงาน สํานักงานตํารวจแห5งชาติ   
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ๖ เดือน งบประมาณโครงการ ๓๙,๘๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท 
เนื่องจากสอดคล�องกับคําสั่งหัวหน�า คสช. ท่ี ๘/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก�ไขปEญหา
ความต5อเนื่องของ กสทช. ท่ีกําหนดให�เพ่ิม “(๕) จัดให�มีการดําเนินการท่ีเก่ียวข�อง
กับกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน!ด�านความม่ันคง หรือประโยชน!สาธารณะ” 
ในมาตรา ๑๗ แห5งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งถือเปOนการเพิ่มวัตถุประสงค!การใช�จ5ายเงินตามวัตถุประสงค!ของกองทุนฯ 
ตามมาตรา ๕๒ (๑) แห5งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดําเนินการให�ประชาชนได�รับบริการด�านกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมอย5างท่ัวถึง ท้ังนี้ ให�สํานักงานตํารวจแห5งชาติ
ดําเนินการใช�จ5ายเงินให�เปOนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ!ของส5วนราชการ หรือ
ระเบียบของกระทรวงการคลังว5าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อนึ่ง ขอให�สํานักงานตํารวจแห5งชาติปรับค5าใช�จ5ายในการบํารุงรักษารายปF 
ระหว5างปFท่ี ๒ - ๕ ให�ลดลงเพ่ือภายหลังสิ้นสุดโครงการหน5วยงานต�องดําเนินการ
จัดทําคําขอต้ังงบประมาณแผ5นดินไว�รองรับค5าใช�จ5ายในการบํารุงรักษาระบบรายปF
ในปFต5อไปจะได�ไม5เปOนภาระต5อเงินงบประมาณแผ5นดินท่ีสูงเกินไป 

 



๔๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
 ประเภทท่ี ๒ กรณีทําความตกลงกับหน5วยงานของรัฐ : โครงการระบบวิเคราะห!
 ข�อมูลผลกระทบต5อผู�บริโภคด�านเศรษฐกิจ หน5วยงาน สํานักงานตํารวจแห5งชาติ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําป� ๒๕๖๓ และ
 แผนการดําเนินงานประจําป� ๒๕๖๓ ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน�สาธารณะ : ทบ.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
 ๑. เห็นชอบการกําหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําปF ๒๕๖๓ 

ภายใต�กรอบวงเงินจํานวน ๑,๗๐๐ ล�านบาท ดังนี้ 
 ๑) ทุนประเภทท่ี ๑ (โครงการท่ีเกิดจากผู� มีสิทธิขอรับการส5งเสริมและ

สนับสนุนเงินจากกองทุน) กรอบวงเงินจํานวน ๓๐๐ ล�านบาท 
 ๑.๑) สัดส5วนการจัดสรรเงิน สําหรับทุนประเภทท่ี ๑ 
  - มาตรา ๕๒ (๑) สัดส5วนการจัดสรร ร�อยละ ๑๘.๗๕    
  - มาตรา ๕๒ (๒) สัดส5วนการจัดสรร ร�อยละ ๖๒.๕๐  
  - มาตรา ๕๒ (๓) สัดส5วนการจัดสรร ร�อยละ ๑๘.๗๕  
 ๑.๒) เง่ือนไขการจัดสรรเงิน สําหรับทุนประเภทท่ี ๑ 
  (๑)  กรอบวงเงินการยื่นข�อเสนอโครงการ และระยะเวลาดําเนินโครงการ 
   - มาตรา ๕๒ (๑) และ (๓) วงเงินไม5เกินโครงการละ ๒๐ ล�านบาท    

   และระยะเวลาดําเนินโครงการไม5เกิน ๒ ปF     
   - มาตรา ๕๒ (๒) วงเงินไม5เกินโครงการละ ๕๐ ล�านบาท    

   และระยะเวลาดําเนินโครงการไม5เกิน ๓ ปF     
 (๒)  ไม5ประกาศกรอบหัวข�อการส5งเสริมและสนับสนุนในโครงการ 

ซ่ึงตามกฎหมายกําหนดให�เปOนอํานาจของ กสทช. ในการ
กําหนดหลักเกณฑ! ได�แก5  

 - ด�านการส5งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู�ประกอบกิจการบริการชุมชน   
- ด�านการผลิตรายการ 

 - ด�านความสามารถในการรู�เท5าทันสื่อ 
 - การส5งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการขององค!กรซ่ึงทํา

หน�าท่ีจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตามกฎหมายว5าด�วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน!  

 - ด�านการสนับสนุน ส5งเสริม และคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม  



๔๖ 
 

 ๒) ทุนประเภทท่ี ๒ (โครงการท่ีเกิดจากผู� มีสิทธิขอรับการส5งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุน) กรอบวงเงินจํานวน ๙๐๐ ล�านบาท 

 ๒.๑)  ทุนมุ5งเน�นการบรรลุความสําเร็จตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร  
กองทุน กรอบวงเงินจํานวน ๖๗๐ ล�านบาท โดยกําหนดสัดส5วนการ
จัดสรรเงิน ดังนี้  

  - ภารกิจด�านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! จํานวน ๒๐๐ ล�านบาท  
   - ภารกิจด�านกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๒๐๐ ล�านบาท 
  - ภารกิจด�านบริหารคลื่นความถ่ีฯ จํานวน ๗๐ ล�านบาท 
  - ภารกิจด�านการวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๒๐๐ ล�านบาท 
 ๒.๒)  ทุนกรณีทําความตกลงกับหน5วยงานของรัฐ กรอบวงเงินจํานวน 

๒๐๐ ล�านบาท โดยกําหนดแนวทางการจัดสรรเงิน ดังนี้ 
 (๑) ให�มีการประกาศกรอบวงเงินเปOนรายปF และเปKดรับทุนเปOน

ระยะเวลา ๒ เดือน ยกเว�นในกรณีมติคณะรัฐมนตรีเห็นควรไม5
ต�องมีการกําหนดกรอบวงเงินและระยะเวลาการจัดสรรเงิน 

 (๒) วิธีการพิจารณาคัดเลือกผู�รับทุน ใช�วิธีการเดียวกับการให�ทุน
ประเภทท่ี ๑ ได�แก5 การประกวดแข5งขัน โดยเม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
การยื่นข�อเสนอโครงการให�พิจารณาคัดเลือกทุกโครงการ
พร�อมกันตามเกณฑ!ของกองทุนฯ โดยนําเสนอคณะอนุกรรมการ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร!ฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและงบประมาณฯ เปOนผู�พิจารณาตามลําดับ   

 ๒.๓)  ทุนต5อเนื่อง กรอบวงเงินจํานวน ๓๐ ล�านบาท โดยกําหนดแนวทาง 
การจัดสรรเงิน ดังนี้ 

 (๑) จัดสรรให�กับโครงการท่ีเคยได�รับการส5งเสริมและสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนา เฉพาะงานด�านการวิจัยท่ีสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) แห5งพระราชบัญญัติองค!กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ได�แก5 ด�านการวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีการใช�คลื่นความถ่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู�พิการ ผู�สูงอายุ หรือผู�ด�อยโอกาส 
ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต5อเนื่อง 

 (๒) ใช�วิธีตกลง โดยผ5านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลชั้นแรก และผ5านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและงบประมาณกองทุนฯ ในชั้นท่ี ๒ ก5อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน และ กสทช. เพ่ือพิจารณา 

 ๓) ทุนประเภทท่ี ๔ สนับสนุนการดําเนินการตามกฎหมายว5าด�วยกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร�างสรรค! ตามมาตรา ๕๒ (๕) แห5งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ กรอบวงเงินจํานวน ๕๐๐ ล�านบาท 



๔๗ 
 

 ๒. เห็นชอบปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําปF ๒๕๖๓  
 ๓. เห็นชอบแผนการดําเนินงานของกองทุน ประจําปF ๒๕๖๓ 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที่ ๕.๓.๒ เรื ่อง การพิจารณากรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน
 ประจําปF ๒๕๖๓ และแผนการดําเนินงานประจําปF ๒๕๖๓ ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช�วยเหลือผู,ประสบอุทกภัยของสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี : กบ.  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�การสนับสนุนการดําเนินการเพื่อช5วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยของ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให�เบิกจ5าย
จากเงินงบประมาณประจําปF ๒๕๖๒ รายการค5าใช�จ5ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ท่ีส5งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
ท้ังนี้ ตามข�อ ๕ ข�อ ๘ (๑) และข�อ ๑๐ (๓) ของระเบียบ กสทช. ว5าด�วยการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส5งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช.  
และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 

 วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง การสนับสนุนการดําเนินการเพ่ือช5วยเหลือผู�ประสบอุทกภัย
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค,างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป� ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 

: คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  ยย.  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให�เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบ

งบประมาณรายจ5าย ประจําปF ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. ออกไป ตามท่ี
เลขาธิการ กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให�รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมประเด็นเรื่องการ
จัดสรรเงินเข�ากองทุนฯ ไปปรับปรุงให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับภารกิจ
ของสํานักงาน กสทช. และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ต5อไป  

 
 
 



๔๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : ร�างโครงสร,างสํานักงาน กสทช.  : บย. 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได�พิจารณาวาระเรื่องร5างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน 

กสทช. เสนอแล�วจึงมีมติ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติโครงสร�างใหม5ของสํานักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังต5อไปนี้ 
 ๑.๑ ให�ปรับเปลี่ยนชื่อ “สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค” เปOนชื่อ 

“สายงานกิจการภูมิภาค”  
 ๑.๒ ให�สํานักบริหารคลื่นความถ่ี สํานักกิจการดาวเทียมสื่อสาร สํานักบริหาร 

ข�อมูลกลาง และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ย�ายไปอยู5ในสายงาน 
บริหารองค!กร 

 ๑.๓ กําหนดตําแหน5งผู�ช5วยเลขาธิการ กสทช. (ระดับ บ๒) สายงานละ  
๑ ตําแหน5ง  รวม ๕ ตําแหน5ง  เ พื ่อให�เปOนผู �ช 5วยปฏิบัต ิงานของ    
รองเลขาธิการ กสทช. ต5อไป  

  ท้ังนี้ ให�นําระเบียบการแบ5งส5วนงานภายในตามผังโครงสร�างใหม5 ท่ีได�รับความ
เห็นชอบตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ แล�วเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
และนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต5อไป 

 ๒. ให�สํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการยกร5างหลักเกณฑ!และวิธีการคัดเลือกผู�ช5วย
เลขาธิการ กสทช. เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม กสทช.  

 ๓. ให�สํานักงาน กสทช. ยกร5างหลักเกณฑ!เก่ียวกับสิทธิประโยชน!ของผู�ช5วย
เลขาธิการ กสทช. ที่มีการกําหนดขึ้นใหม5 ได�แก5 เงินประจําตําแหน5ง 
และรถประจําตําแหน5ง เท5านั้น โดยไม5มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง
อัตราเงินเดือนสํานักงาน กสทช. แต5อย5างใด ท้ังนี้ ในกรอบของหลักการให�มี
การยกร5างกรอบเงินประจําตําแหน5งของเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ 
กสทช. และผู�ช5วยเลขาธิการ กสทช. ให�มีอัตราท่ีแตกต5างกัน โดยให�พนักงาน
ตามสัญญาจ�างได�รับเงินประจําตําแหน5งในอัตราท่ีสูงกว5าพนักงานประจํา  
อนึ่ง เงินประจําตําแหน5งเลขาธิการ กสทช. ไม5ให�มีผลบังคับใช�กับเลขาธิการ 
กสทช. คนปEจจุบัน โดยให�มีผลกับเลขาธิการ กสทช. คนต5อไป 

๔. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. เร5งดําเนินการสรรหารองเลขาธิการ กสทช.   
ท่ีจะครบวาระ และให�นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต5อไป 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร5างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 
 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๕/๑๕๗ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒    

ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในหมายเหตุระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ ดังนี้ 
         “ผมขอเปKดเผยความเห็นในการพิจารณาร5างโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 

ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ซ่ึงผมเห็นว5าการปรับปรุงโครงสร�างสํานักงาน กสทช. 
ยังไม5สอดคล�องกับเจตนารมณ!ในการตราพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากไม5มีการหลอมรวมโครงสร�างองค!กร 



๔๙ 
 

ยังคงแบ5งเปOนส5วนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคม 
ท้ังท่ีเทคโนโลยีได�หลอมรวมไปหมดแล�ว อีกท้ังการเพ่ิมตําแหน5งผู�ช5วย
เลขาธิการ กสทช. ยังไม5มีความชัดเจนว5ามีเป|าประสงค!ใด เปOนประโยชน!อย5างไร
กับการทํางานของสํานักงาน นอกจากนี้ร5างมติการประชุมในวาระนี้ยังไม5
สมบูรณ!ครบถ�วนตามท่ีมีข�ออภิปรายและมีข�อตกลงกันในท่ีประชุม โดยเฉพาะ
ในประเด็นท่ีเ ก่ียวกับการจัดให� มีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน5ง         
รองเลขาธิการแทนบุคคลเดิมท่ีจะครบกําหนด”  

 ๓. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ มีบันทึกลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ�งว5ารายงาน 
 การประชุมวาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่องโครงสร�างสํานักงาน กสทช. ไม5ตรงตามมติท่ีประชุม 

 อนึ่ง ท่ีประชุม กสทช. ได�ปรับเพ่ิมมติในข�อ ๔. ตามข�อสังเกตของ กสทช. พลโท    
ดร. พีระพงษ!ฯ แล�ว และท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบมตินั้นแล�ว    

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�ายรายการจัดซ้ือเครื่องมือตรวจสอบ  

การใช,ความถ่ีวิทยุในการตรวจสอบข�ายส่ือสารการจัดงานพระราชพิธี : ยย. 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ5ายรายการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช�ความถ่ีวิทยุ  

ในการตรวจสอบข5ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธี จํานวนเงิน ๑๕.๖๖๕ ล�านบาท 
เพ่ือใช�เตรียมการในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรา   
ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดสรรจากเงินรายจ5าย
งบกลาง ประจําปF ๒๕๖๒ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการให�เปOนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข�องต5อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม กสทช. 
 วาระที ่ ๖ .๑ เรื ่อง  การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ5ายรายการจัดซ้ือ
 เครื่องมือตรวจสอบการใช�ความถ่ีวิทยุในการตรวจสอบข5ายสื่อสารการจัดงาน 
 พระราชพิธี   
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

พร�อมกล5าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล5าวปKดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.  
 
 


