
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ 
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

 
_____________________________________ 

   
ผู+เข+าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าที่ประธานกรรมการ 
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  ตัณฑสิทธ์ิ เลขาธิการ กสทช. ทําหน�าที่เลขานุการ 

 
ผู+ไม�เข+าประชุม 
๑. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 

 
ผู+เข+าร�วมประชุม 
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช.  

 
เจ+าหน+าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส8วน รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการ

สํานักสื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการ

ประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการ

ประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการ

ประชุม 
๖. นางนภาพร  เก8งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 

 

๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๙. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
สํานักสื่อสารองค!กร 

๑๐. นางสาววัลภา  กระเดา นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ8มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู+ชี้แจง 
๑. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ! หร8ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นายเสน8ห!  สายวงศ! ผู�อํานวยการสํานักบริหารคลื่นความถ่ี และรักษาการ     

ในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู�อํานวยการสํานักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
๔. นางสุพินญา  จําปD ผู�อํานวยการสํานักกฎหมายโทรคมนาคม 
๕. นายจาตุรนต!  โชคสวัสดิ์ ผู�อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖. นางสาวจิตสถา  ศรีประเสริฐสุข ผู�อํานวยการสํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๗. นางสาวอัจฉรา  ปFณยวณิช ผู�อํานวยการสํานักทรัพยากรบุคคล 
๘. นายนิพนธ!  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ช ๒)  

รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู�อํานวยการส8วน สํานักกิจการดาวเทียมส่ือสาร 
๑๐. นางสาวศิริรักษ!  เสมาเงิน ผู�อํานวยการส8วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๑๑. นายประวิทย!  สันธนะวิทย! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการในตําแหน8ง

ผู�อํานวยการส8วน สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๒. นางสาวสุรางคนา  ด8านพิทักษ! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักทรัพยากรบุคคล 
๑๓. นางสาวพินทุพร  ตีรสวัสดิชัย เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารและจัดการ   

เลขหมายโทรคมนาคม 
๑๔. นายชวัลวิทย!  ธีระพันธ! นิติกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม 
๑๕. นายสุปรีย!  เทียนทํานูล เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริการโทรคมนาคม

โดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม 
๑๖. นายสุภพล  จรูญวณิชกุล วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง สํานักบริหารคล่ืนความถ่ี 
๑๗. นางกุลรพี  พุทธมงคล นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๘. นายสุกฤษฎ์ิ  ใจหาญ วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๑๙. นางสาวณัฐชา  เตชาชัยนิรันดร! วิศวกรปฏิบัติการระดับกลาง สํานักบริหารคลื่นความถ่ี 
๒๐. นายจีรภัทร!  งามนิล ลูกจ�าง สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

 



๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ประธาน กล8าวเปKดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ+งให+ที่ประชุมทราบ 
 

๑. เม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปMนประธานในพิธีมอบ
บัตรผู�ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ประจําปD ๒๕๖๒ ณ 
อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. โดยมีผู�เข�ารับใบประกาศนียบัตร 
จํานวน ๑๐๐ คน  

๒. เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. เปMนประธานในพิธีเปKดงาน
มุทิตาจิตพนักงานเกษียณของสํานักงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๖๒ ณ อาคาร
หอประชุม ชั้น ๒ สํานักงาน กสทช. โดยในปDนี้มีพนักงานครบเกษียณอายุ 
จํานวน ๒๑ คน โดยมีเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน! 
วิริยะศิริกุล) รองเลขาธิการ กสทช. (นายก8อกิจ ด8านชัยวิจิตร) ผู�บริหาร และ
พนักงานสํานักงาน กสทช. เข�าร8วมงาน ซ่ึงเปMนบรรยากาศของการรํ่าลาที่
อบอุ8น โดยในปDน้ีมีผู� อํานวยการสํานักเกษียณอายุ จํานวน ๒ คน ได�แก8 
ผู�อํานวยการสํานักบริหารคดีและนิติการ (นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ!) และ
ผู�อํานวยการสํานักการคลัง (นายสมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์) และผู�อํานวยการส8วน
อีกจํานวนหนึ่ง 

๓. เม่ือวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประธาน กสทช. พร�อมด�วยเลขาธิการ กสทช. 
รองเลขาธิการ กสทช. (พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ! หร8ายเจริญ) และรองเลขาธิการ 
กสทช. (ผศ. ภักดี มะนะเวศ) ไปร8วมพิธีทําบุญตักบาตรข�าวสารอาหารแห�งแด8
พระสงฆ!และสามเณร จํานวน ๔๘๙ รูป เนื่องในวันคล�ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซ่ึงเปMนวันชาติและวันพ8อแห8งชาติ หลังจากนั้น มีพิธีถวายพานพุ8ม
ดอกไม�และพิธีถวายบังคม ณ ท�องสนามหลวง  

๔. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. เลขาธิการ กสทช. ที่เข�าร8วมให�การต�อนรับ
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
สภาผู�แทนราษฎร เม่ือเช�าวันน้ี (๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) และร8วมให�การต�อนรับ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ�มครองผู�บริโภค 
วุฒิสภา เม่ือวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และขอบคุณสํานักงาน กสทช. ที่
จัดการบรรยายสรุปได�เปMนอย8างดี 

 
มติท่ีประชุม รับทราบเร่ืองตามที่ประธาน กสทช. แจ�งให�ที่ประชุมทราบ  
 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เร่ือง แผนการจัดสรรคล่ืนความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๙/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ เร่ือง แผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากลของประเทศไทย ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดย
ให�แก�ไขปรับปรุงข�อความในมติที่ประชุม ดังนี้ 
“๒.๒ คลื่นความถ่ีย8าน ๓๔๐๐ – ๓๗๐๐ MHz ให�ดําเนินการดังน้ี  

๑) เร่ิมกระบวนการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย8าน ๓๔๐๐–๓๗๐๐ MHz ในไตรมาส
ที่ ๔ ของปD ๒๕๖๒ และดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ีและแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ี ให�แล�วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ ๓ ของปD ๒๕๖๓  

๒) ดําเนินการจัดประมูลคลื่นความถ่ีย8าน ๓๔๐๐–๓๗๐๐ MHz ในไตรมาสที่ ๔ 
ของปD ๒๕๖๓ เพ่ือให�สามารถใช�งานได�ภายในไตรมาสท่ี ๔ ของปD 
๒๕๖๔ หลังจากท่ีสัญญาสัมปทานเดิมสิ้นสุดแล�ว” 

 
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่  ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๒๐/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ :  เร่ืองเพ่ือทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให�ท่ีประชุมรับทราบเร่ืองเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน ๑๗ 
เร่ือง ดังน้ี 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ : รายงานการเข+าร�วมประชุมในงาน Data Leader Summit Europe 2019 
ระหว�างวันท่ี ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบอร�ลิน ประเทศเยอรมัน : 
กบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเข�าร8วมประชุมในงาน Data Leader Summit Europe 

2019 ระหว8างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ของ กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ 
และคณะ ณ กรุงเบอร!ลิน ประเทศเยอรมัน ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ : รายงานผลการดําเนินการไกล� เกลี่ยข+อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ : รท.   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินการไกล8เกลี่ยข�อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข�อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วย
การไกล8เกลี่ยข�อพิพาทระหว8างผู�รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และผู�ร�องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก+ไขปPญหาเร่ือง

ร+องเรียนของเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ : รท.   
 
มติท่ีประชุม รับทราบข�อมูลเร่ืองร�องเรียนที่สํานักงาน กสทช. ได�มีการพิจารณาวินิจฉัยตาม

หลักเกณฑ!ที่ กสทช. มีมติในการประชุม คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ และได�แจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ร�องเรียนและบริษัทฯ ทราบแล�ว ในระหว8าง
วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๕๙ เร่ือง ตามเอกสารที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ : รายงานการให+บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี ประจําไตรมาส ๑ 

และไตรมาส ๒ ปR ๒๕๖๒ : จท.   
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการให�บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท!เคลื่อนที่ ประจําไตรมาส ๑ 

และไตรมาส ๒ ปD ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๕ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู+กระทําความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ : คส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผู�กระทําผิดเก่ียวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
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กิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข�อง ประจําเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการบังคับใช�กฎหมายกับผู�กระทํา
ความผิดโดยเคร8งครัดต8อไป ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๖ : รายงานผลการทดสอบการใช+งานคล่ืนความถี่ภายหลังคณะกรรมการมีมติให+

เปลี่ยนแปลงการใช+งานคลื่นความถี่หรือเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสายอากาศ (ข+อมูล 
ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒) : ปส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบการใช�งานคลื่นความถ่ีภายหลังคณะกรรมการมีมติ

ให�เปลี่ยนแปลงการใช�งานคลื่นความถ่ีหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสายอากาศ โดยให�
สํานักงาน กสทช. ดําเนินการปรับปรุงข�อมูลในระบบฐานข�อมูลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! จํานวน ๑ สถานี ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสท. คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๖๐ 
เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๗ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับ

งวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ : คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ตบ. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สําหรับ

งวด ๖ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ตามข�อ ๑๙ (๗) ของระเบียบ 
กสทช. ว8าด�วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ มีข�อสังเกตว8า คณะกรรมการตรวจสอบภายในได�จัดทํา

บทสรุปมาให� ซ่ึงพบว8าประเด็นข�อสังเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบภายในได�เคย
ให�ความเห็นไว�ยังไม8ได�รับการแก�ไขเปMนจํานวนมาก ซ่ึงเปMนเร่ืองที่สําคัญมาก 
ประมาณ ๓๐ กว8าเร่ืองที่เปMนประเด็นเดิมและยังไม8ได�แก�ไข รวมท้ังมีประเด็นใหม8
ประมาณ ๑๐ เร่ือง ซ่ึงในบทสรุปผู�บริหารได�ให�ข�อเสนอแนะว8าขอให�กําชับสํานักที่
เก่ียวข�องที่มีหน�าที่รับผิดชอบเร8งรัดดําเนินการปรับปรุงแก�ไขในประเด็นข�อสังเกต
ดังกล8าว โดยเฉพาะข�อสังเกตที่เปMนเร่ืองเดิมให�แล�วเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังกําหนด
ตัวชี้วัดและเวลาในการแก�ไขให�แน8นอน ดังน้ัน เห็นว8ามีความจําเปMนที่จะขอฝาก
เลขาธิการ กสทช. ไปกํากับดูแลให�สํานักที่เก่ียวข�องไปแก�ไขในประเด็นต8างๆ 
ก8อนท่ีจะออกรายงานในสิ้นปDนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๘ :  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๙ :  แผนปฏิบัติการสํานักงาน กสทช. ภายใต+แผนแม�บทการบริหารคลื่นความถี่ 

(พ.ศ. ๒๕๖๒) : คบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน กสทช. ภายใต�แผนแม8บทการบริหาร

คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีข�อสังเกตเร่ืองการใช�ถ�อยคําในแผนปฏิบัติการ

สํานักงาน กสทช. ภายใต�แผนแม8บทการบริหารคล่ืนความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๖๒) ควรใช�
ถ�อยคําให�สอดคล�องกับถ�อยคําที่ได�มีการแก�ไขปรับปรุงในระเบียบวาระที่ ๒.๑ 
ในส8วนท่ีเก่ียวข�องกับแผนการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากลของประเทศไทยให�ถูกต�อง 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ : การเปลี่ยนแปลงผู+อํานวยการสถานีของผู+ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

จํานวน ๒๖ สถานี : ปส.  
 
มติท่ีประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของผู�ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๖ สถานี ตามข�อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๖ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ : การแจ+งเปล่ียนแปลงผู+อํานวยการสถานีบริษัท ซุปเปอร� บรอดแบนด� เน็ทเวอร�ค 

จํากัด จํานวน ๕๑ ช�องรายการ : ปส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีบริษัท ซุปเปอร! บรอดแบนด! 

เน็ทเวอร!ค จํากัด จํานวน ๕๑ ช8องรายการ จากเดิม นายสุวิทย! อารยะวิไลพงศ! 
เปลี่ยนเปMน นางสาวศิวพร  เพ8งผล ทั้งนี้ โดยให�มีผลตั้งแต8วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ : การแจ+งเปลี่ยนแปลงผู+อํานวยการสถานีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�าน

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ� จํานวน ๑๕ ช�องรายการ : ปส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการแจ�งเปลี่ยนแปลงผู�อํานวยการสถานีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ8าน

ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! จํานวน ๑๕ ช8องรายการ ทั้งน้ี ให�สํานักงาน กสทช. 
มีหนังสือแจ�งมูลนิธิศึกษาทางไกลผ8านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ! ให�ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพ่ือให� 
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ีโดยเคร8งครัด 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ : เร่ืองร+องเรียนกรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ\ป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํากล�องรับ

สัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๘๒/๒๕๖๑) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงินค8ามัดจํา

กล8องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๘๒/๒๕๖๑) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ : เร่ืองร+องเรียนกรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ\ป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํากล�องรับ

สัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๒) : บส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงิน

ค8ามัดจํากล8องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions (เลขที่ ๕๗/๒๕๖๒) ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ : เร่ืองร+องเรียนกรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ\ป จํากัด คืนเงินค�ามัดจํากล�องรับ

สัญญาณดาวเทียม True Visions พร+อมคืนเงินค�าบริการท่ีถูกเรียกเก็บโดยที่
ไม�ได+มีการใช+งาน (เลขท่ี ๖/๒๕๖๒) : บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการถอนเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด คืนเงิน

ค8ามัดจํากล8องรับสัญญาณดาวเทียม True Visions พร�อมคืนเงินค8าบริการท่ีถูก
เรียกเก็บโดยท่ีไม8ได�มีการใช�งาน (เลขที่ ๖/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภคด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ : เร่ืองร+องเรียนกรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ\ป จํากัด ตรวจสอบพร+อมยกเลิก

ค�าบริการที่ถูกเรียกเก็บผิดพลาด และมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด (เลขท่ี ๒๘/๒๕๖๒) 
: บส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบการยุติเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด ตรวจสอบ

พร�อมยกเลิกค8าบริการท่ีถูกเรียกเก็บผิดพลาด และมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด 
(เลขที่ ๒๘/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 



๙ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ :  ผลการสํารวจการมีอุปกรณ�รับชมรายการโทรทัศน�ในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ไตรมาส ๔) : สส. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการสํารวจการมีอุปกรณ!รับชมรายการโทรทัศน!ในครัวเรือน พ.ศ. 

๒๕๖๑ (ไตรมาส ๔) ของสํานักงานสถิติแห8งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

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

ด+านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑ : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช�องรายการ Asian Food Channel ของบริษัท ทรู 

วิชั่นส� กรุ\ป จํากัด : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ
จาก Asian Food Channel เปMนชื่อช8องรายการ Asian Food Network 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑ เร่ือง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช8องรายการ Asian Food Channel 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ :  การพิจารณาคําร+องขอเปล่ียนแปลงข+อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได+รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๘ สถานี) : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเสียงข�างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ทําหน�าท่ีประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให�เปลี่ยนแปลงข�อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได�รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จํานวน ๑๘ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี จํานวน ๓ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงกําลังส8งของเคร่ืองส8ง จํานวน ๑ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จํานวน ๑๐ สถานี 
๔. ขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี จํานวน ๑ สถานี 
๕. ขอเปลี่ยนแปลงที่ต้ังสถานี ที่ตั้งเคร่ืองส8งและท่ีตั้งสายอากาศ จํานวน ๓ สถานี 



๑๐ 

 

อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เร่ือง การพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จํานวน ๑๘ สถานี) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๒ ดังน้ี 

“ผมขอสวนความเห็นในการพิจารณาคําร�องขอเปลี่ยนแปลงข�อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได�รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ 
ในกรณีท่ีผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได�ยื่นขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี 
กําลังส8งของเคร่ืองส8งฯ ที่ตั้งสถานีและท่ีตั้งสายอากาศ อันเปMนสาระสําคัญใน
การประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจก8อให�เกิดช8องทางในการแสวงหา
ประโยชน!ในทางธุรกิจตามมาได� กสทช. จึงควรพิจารณากําหนดแนวนโยบาย
และมาตรการที่เข�มข�นมากข้ึน” 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓ :  พิจารณาคําร+องขอขยายระยะเวลาการย่ืนแบบคําขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ของห+างหุ+นส�วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานีพอเพียงเรดิโอ 
รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๙๕ : ปส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ยกคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานีพอเพียง
เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๙๕ เนื่องจากพฤติการณ!ท่ีทําให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด 
พอเพียง เรดิโอ มิได�ดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) กําหนด เกิดจากความบกพร8อง
ในการบริหารจัดการทางการเงินของห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ เอง 
ประกอบกับข�อเท็จจริงปรากฏว8า ห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ อยู8ในวิสัย
ที่สามารถยื่นต8ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาท่ีประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) กําหนดได� แต8เพิกเฉยละเลยมิได�ดําเนินการภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล8าว ดังนั้น พฤติการณ!ท่ีห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ 
กล8าวอ�าง จึงเปMนพฤติการณ!ท่ีเกิดจากความผิดของห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง 
เรดิโอ เอง มิใช8พฤติการณ!ที่จําเปMน อันมิได�เกิดขึ้นจากความผิดของผู�นั้น 



๑๑ 

 

ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีอาจขยายระยะเวลาได� ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห8งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. เห็นชอบให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานี
พอเพียงเรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๙๕ สิ้นสุดลง นับแต8วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากมิได�ดําเนินการยื่นแบบคําขอทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) กําหนด  

๓. เห็นชอบให�เพิกถอนใบอนุญาตให�ทํา ใช� เคร่ืองวิทยุคมนาคม และใบอนุญาต
ให�ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซ่ึงใช�ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานีพอเพียงเรดิโอ รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๕๙๕ นับแต8วันที่ กสทช. มีมติ เพ่ือให�ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุด
ลงพร�อมกับการสิ้นสุดสิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามข�อ ๒.  

๔. ให�ห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานีพอเพียงเรดิโอ รหัสสถานี 
๐๗๕๒๐๕๙๕ ดําเนินการร้ือถอนสายอากาศและอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศ 
และทําลายหรือจําหน8าย จ8าย โอนเคร่ืองวิทยุกระจายเสียงให�แก8บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคม ตามข�อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. 
เร่ือง การมี ใช�เคร่ืองวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต8วันที่ได�รับทราบคําสั่ง 
หากฝyาฝzนสํานักงาน กสทช. จะดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร8งครัดต8อไป  

๕. มอบหมายให�สํานักกํากับการใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน! (คส.) และสํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ดําเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช�คลื่นความถ่ี การร้ือถอนสายอากาศและอุปกรณ!ท่ีใช�ในการ
ออกอากาศ การทําลายเคร่ืองส8งวิทยุกระจายเสียงหรือการจําหน8าย จ8าย โอน
เคร่ืองวิทยุกระจายเสียงให�แก8บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในการใช�เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมของสถานีวิทยุกระจายเสียง หากพบการกระทําความผิดให�
ดําเนินการตามกฎหมายต8อไป และให�สํานักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงาน
ผลการดําเนินการตรวจสอบ และส8งภาพถ8ายการร้ือถอนสายอากาศและการ
ทําลายเคร่ืองส8งวิทยุกระจายเสียง รวมท้ังอุปกรณ!ที่ใช�ในการออกอากาศมายัง
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข8าย สิ่งอํานวยความสะดวกและ
เคร่ืองวิทยุคมนาคม (ขส.) เพื่อทราบ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓ เร่ือง พิจารณาคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห�างหุ�นส8วนจํากัด พอเพียง เรดิโอ สถานี
พอเพียงเรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๙๕ 

 



๑๒ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔ :  พิจารณาต�ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท วี.เค.จี ครีเอชั่น จํากัด 

จํานวน ๒ สถานี : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน

ของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให�ต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแก8

สถานีวิทยุกระจายเสียง VKG Wave Music รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๐๑ เปMน
ระยะเวลา ๑ ปD นับแต8 วันท่ี กสทช. มีมติ เ น่ืองจากเอกสารหลักฐาน
ประกอบการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ�วนถูกต�องตามที่
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) กําหนด  

๒. เห็นชอบให� รับอุทธรณ!ของบริษัท วี .เค. จี ครีเอชั่น จํากัด กรณีสถานี
วิทยุกระจายเสียงกาดน8าน รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๐๕ ไว�พิจารณา เนื่องจาก
ข�อกล8าวอ�างของบริษัท วี.เค.จี ครีเอชั่น จํากัด มีเหตุผลที่สามารถรับฟFงได� 
ตลอดจนการดําเนินการของบริษัทฯ เปMนไปตามกระบวนการของกฎหมายที่
เก่ียวข�อง  

๓. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งให�บริษัท วี.เค.จี ครีเอชั่น 
จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงกาดน8าน รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๐๕ นําส8ง
รายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส8งวิทยุกระจายเสียง 
และรายงานผลการวัดแพร8แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีมีระยะเวลาไม8เกินหกเดือนนับแต8วันท่ีออกรายงานต8อ
สํานักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วันนับแต8ได�รับแจ�งจากสํานักงาน กสทช. หาก
บริษัทฯ ไม8ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล8าว จะถือว8าไม8ประสงค!จะ
ทดลองประกอบกิจการอีกต8อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลงทันที นับแต8วันที่ครบกําหนด ท้ังน้ี การพิจารณาอนุญาตของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงกาดน8าน รหัสสถานี ๑๔๕๔๐๑๐๕ ให�มีระยะเวลา
การอนุญาตเท8ากับสถานีวิทยุกระจายเสียง VKG Wave Music รหัสสถานี 
๑๔๕๔๐๑๐๑ เพื่อให�ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดพร�อมกัน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔ เร่ือง พิจารณาต8ออายุการทดลองประกอบกิจการของบริษัท วี.เค.จี 
ครีเอชั่น จํากัด จํานวน ๒ สถานี 

 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๕ :  การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สําหรับผู+ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีย่ืนคําขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๕ สถานี) (ข+อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) : ปส.  

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

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ!ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติ
เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุญาตให�ต8ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๕ สถานี โดยให�มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปDนับตั้งแต8วันที่ 
กสทช. มีมติ ได�แก8 
๑. กลุ8มคนเพชรเมืองราช สถานีวิทยุกระจายเสียง เพชรเมืองราช รหัสสถานี 

๐๒๕๒๑๑๒๙ คลื่นความถ่ี ๑๐๒.๕๐ MHz  
๒. กลุ8มคนเพ่ือคนเชียงแสน สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือคนเชียงแสน รหัสสถานี 

๑๔๕๒๐๓๙๑ คลื่นความถ่ี ๙๖.๗๕ MHz  
๓. บริษัท โฮมมาร!ทหลังสวน จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เพ่ือความม่ันคง 

อําเภอหลังสวน รหัสสถานี ๐๘๕๔๐๐๑๓ คล่ืนความถ่ี ๙๗.๗๕ MHz  
๔. ห�างหุ�นส8วนจํากัด วิหค มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง คนรักมุกดาหาร 

รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๗๑๗ คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๗๕ MHz  
๕. ห�างหุ�นส8วนจํากัด คนไทยใจสามัคคี สถานีวิทยุกระจายเสียง คนไทยใจสามัคคี 

รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๗๐ คลื่นความถ่ี ๑๐๐.๒๕ MHz 
อนึ่ง ท่ีประชุมเสียงข�างน�อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะ
จัดทําบันทึกความเห็นจัดส8งให�ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๕ เร่ือง การพิจารณาคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
สําหรับผู�ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นคําขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๕ สถานี) (ข�อมูล ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๒๐๐๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ขอให�บันทึกความเห็นไว�ในรายงานการประชุม วาระท่ี ๕.๑.๕ ดังน้ี 

“ผมขอสงวนความเห็นในการให�อนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของผู�ทดลองประกอบกิจการประเภททางธุรกิจท่ียื่นคําขอฯ 
ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ ซ่ึงสะท�อนประเด็นปFญหาการ
กํากับดูแลกลุ8มผู�ทดลองวิทยุในกรณีที่ไม8สามารถยื่นต8ออายุใบอนุญาตก8อน
วันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได� จึงเห็นควรให�กํากับดูแลด�วยความเฉียบขาด 
ไม8ต8อใบอนุญาตให�อีก เพื่อให�สามารถบรรลุเป�าหมายตามท่ีพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมกําหนดได�” 

 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖ : พิจารณาขยายระยะเวลาการย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมประกอบการต�ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท สุพีเรีย เรสซิเดนท� จํากัด 
จํานวน ๒ สถานี : ปส.  

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ต8ออายุการทดลองประกอบกิจการให�สถานีวิทยุกระจายเสียง 

IC RADIO รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๘๓ เปMนระยะเวลา ๑ ปDนับแต8วันที่ กสทช. มีมติ 
เน่ืองจากเอกสารประกอบการต8ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ�วน 
ถูกต�อง ตามท่ีประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) กําหนด  

๒. เห็นชอบให�รับคําร�องขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการ
ต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท สุพีเรีย เรสซิเดนท! 
จํากัด กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง TOTAL RADIO รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๙๓ 
ไว�พิจารณา เนื่องจากข�อกล8าวอ�างของบริษัทฯ มีเหตุผลท่ีสามารถรับฟFงได� 
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห8งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ และกําหนดให�บริษัทฯ ดําเนินการ ดังนี้  
๒.๑ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ

คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
๒.๒ ยื่นคําร�องขอออกอากาศชั่วคราวเพ่ือตรวจวัดแพร8แปลกปลอมของสถานี   
๒.๓ นําส8งรายงานการแผ8คลื่นแม8เหล็กไฟฟ�า  
อนึ่ง ให�บริษัทฯ ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต8ได�รับแจ�งผลการ
พิจารณาให�ปรับปรุงข�อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีและที่ตั้งสายอากาศ
จากสํานักงาน กสทช. หากไม8ดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกล8าว จะถือว8า
ไม8ประสงค!จะทดลองประกอบกิจการอีกต8อไป และให�สิทธิในการยื่นคําขอ
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงทันทีนับแต8วันท่ีครบกําหนด ทั้งนี้ การอนุญาต
ต8ออายุการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง TOTAL RADIO 
รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๙๓ ให�มีระยะเวลาการอนุญาตเท8ากับสถานีวิทยุกระจายเสียง 
IC RADIO รหัสสถานี ๐๒๕๒๐๕๘๓ ท่ีได�ต8ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ไปก8อน เพื่อให�ใบอนุญาตมีระยะเวลาสิ้นสุดพร�อมกัน  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เร่ือง พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบการ  
ต8ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของบริษัท สุพีเรีย เรสซิเดนท! 
จํากัด จํานวน ๒ สถานี 

 



๑๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : การอนุญาตให+บริษัท ทีวีดี เซอร�วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ
โทรทัศน�ที่ไม�ใช+คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอคร้ังแรก ช�องรายการ 
TVD MOMO 5 : ปส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการ
โทรทัศน!สําหรับกิจการที่ไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8บริษัท ทีวีดี 
เซอร!วิสเซส จํากัด ช8องรายการ TVD MOMO 5 โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปDนับแต8วันท่ี กสทช. มีมติ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท ทีวีดี เซอร!วิสเซส จํากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให�บริการโทรทัศน!ที่ไม8ใช�คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอคร้ังแรก 
ช8องรายการ TVD MOMO 5 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘ : การอนุญาตให+บริษัท สาครเคเบิล จํากัด ประกอบกิจการเพ่ือให+บริการ

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

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติให�ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพ่ือ
ให�บริการโทรทัศน!สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก8
บริษัท สาครเคเบิล จํากัด จํานวน ๒ ช8องรายการ ได�แก8 ช8องรายการ สาครเคเบิล 1 
และช8องรายการ สาครเคเบิล 2 ท้ังน้ี โดยกําหนดให�มีอายุใบอนุญาต ๑ ปDนับแต8
วันที่ใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๘ เร่ือง การอนุญาตให�บริษัท สาครเคเบิล จํากัด ประกอบกิจการเพื่อ
ให�บริการโทรทัศน!ที่ไม8ใช�คล่ืนความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จํานวน ๒ ช8องรายการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปR ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ

การเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๑๓๘๖ KHz : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปD ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
เพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ KHz  



๑๖ 

 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เร่ือง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปD ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ระบบเอเอ็ม ความถ่ี ๑๓๘๖ KHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให+บริการ

โครงข�ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม�ใช+คล่ืนความถี่  
ระดับชาติ ของบริษัท ดีดี อินโนวา เทค จํากัด : ขส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให�บริษัท ดีดี อินโนวา เทค จํากัด ใบอนุญาตเลขท่ี B1–N21331–0003–58 

ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! เพื่อให�บริการโครงข8าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม8ใช�คลื่นความถ่ี ระดับชาติ นับแต8วันที่ 
กสทช. มีมติ 

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาตามข�อ ๑. และ
ให�บริษัท ดีดี อินโนวา เทค จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับค8าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการโครงข8ายกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! รวมทั้งดําเนินการ
นําส8งเงินรายปDเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ และแจ�งผล
การดําเนินการมายังสํานักงาน กสทช. ภายใน ๗ วันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๐ เร่ือง การยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! 
เพ่ือให�บริการโครงข8ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการที่ไม8ใช�คลื่นความถ่ี 
ระดับชาติ ของบริษัท ดีดี อินโนวา เทค จํากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ : ข+อร+องเรียนกรณีตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียงบ+านทุ �งเนินขาม 

คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดชัยนาท (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) 
ไม�ออกอากาศข�าวในพระราชสํานัก ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต8อห�างหุ�นส8วนจํากัด ณัฐกฤตา มีเดีย โปรโมชั่น ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงบ�านทุ8งเนินขาม คลื่นความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัด
ชัยนาท ประเภทกิจการทางธุรกิจ ปฏิบัติให�ถูกต�องตามกฎหมาย เน่ืองจากสถานี



๑๗ 

 

วิทยุกระจายเสียงบ�านทุ8งเนินขาม คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดชัยนาท 
ไม8ออกอากาศข8าวในพระราชสํานัก อันเปMนการฝyาฝzนต8อข�อ ๒๒ (๒) ของประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียงบ�าน
ทุ8งเนินขาม คล่ืนความถ่ี ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดชัยนาท (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) 
ไม8ออกอากาศข8าวในพระราชสํานัก ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การ
กํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ :  ข+อร+องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

บริการสาธารณะเพ่ือส�งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม คลื่นความถี่ 
๑๐๓.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) จังหวัดสุพรรณบุรี ไม�เปoนไป
ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต8อสมาคมส8งเสริมพระพุทธศาสนา สุพรรณบุรี ผู�รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะเพ่ือส8งเสริมพระพุทธศาสนา 
การศึกษาและวัฒนธรรม คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ให�ดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให�
ถูกต�องตามกฎหมายที่เกี่ยวข�องอย8างเคร8งครัดต8อไป ทั้งนี้ หากฝyาฝzนหรือ 
ไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตเปMนเวลา ๓๐ วัน
นับแต8วันที่ได� รับคําสั่ง เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานี
วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะเพ่ือส8งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษาและ
วัฒนธรรม คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz จังหวัดสุพรรณบุรี (ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ) เม่ือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปMนการโฆษณาหารายได�และ
เปMนการโฆษณาเกินกว8าการนําเสนอภาพลักษณ!ขององค!กร บริษัท และกิจการ ซ่ึง
ไม8เปMนไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และขัดต8อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 
๒๕๕๕ และข�อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  

 



๑๘ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๒ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะพ่ือส8งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษาและ
วัฒนธรรม คลื่นความถ่ี ๑๐๓.๗๕ MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) 
จังหวัดสุพรรณบุรี ไม8เปMนตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๓ : ข+อร+องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “บรรจงชงข�าว” เม่ือวันที่ 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช�อง
เวิร�คพอยท� ทีวี (ช�อง ๒๓) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองแก8บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง 
จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช8อง
เวิร!คพอยท! ทีวี (ช8อง ๒๓) เปMนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๙ (๓) 
ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากปรากฏข�อเท็จจริงว8า การออกอากาศ
รายการ “บรรจงชงข8าว” เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช8องรายการ
โทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช8องเวิร!คพอยท! ทีวี (ช8อง ๒๓) เข�าข8ายเปMน
เน้ือหาสาระท่ีมีผลกระทบต8อสุขภาพของประชาชนอย8างร�ายแรง อันเปMนการ
กระทําความผิด ตามมาตรา ๓๗  แห8งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๓ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“บรรจงชงข8าว” เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางช8องรายการโทรทัศน!
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช8องเวิร!คพอยท! ทีวี (ช8อง ๒๓) อาจมีเนื้อหาไม8
เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๔ : ร+องเรียนกรณีขอให+บริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ\ป จํากัด ยกเว+นค�าบริการที่ถูกเรียกเก็บ

โดยที่ไม�ได+มีการสมัครใช+บริการ พร+อมมีหนังสือชี้แจงรายละเอียด (เลขท่ี ๒๔/๒๕๖๒) 
: บส. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�ยุติเร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิช่ันส! กรุ5ป จํากัด ยกเว�น
ค8าบริการที่ถูกเรียกเก็บโดยท่ีไม8ได�มีการสมัครใช�บริการ พร�อมมีหนังสือชี้แจง
รายละเอียด (เลขท่ี ๒๔/๒๕๖๒) เน่ืองจากบริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามข�อ ๒๔ ของประกาศ 



๑๙ 

 

กสทช. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาการให�บริการโทรทัศน!แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ แล�ว ทั้งนี้ มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งผู�ร�องเรียนว8า 
หากประสงค!จะดําเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ หรือกรณีเรียกร�องค8าชดเชย
ความเสียหายซ่ึงไม8อยู8ในอํานาจของ กสทช. ผู�ร�องเรียนสามารถนําเร่ืองดังกล8าว
เข�าสู8การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.) เพื่อให�
ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีต8อไป หรือผู�ร�องเรียนอาจใช�สิทธิในทางศาลในการ
เรียกร�องค8าเสียหายได� 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เร่ือง เร่ืองร�องเรียนกรณีขอให�บริษัท ทรู วิชั่นส! กรุ5ป จํากัด 
ยกเว�นค8าบริการที่ถูกเรียกเก็บโดยที่ไม8ได�มีการสมัครใช�บริการ พร�อมมีหนังสือ
ชี้แจงรายละเอียด (เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ :  กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซ� จํากัด ช�องรายการ True Select โฆษณาผลิตภัณฑ�

สุขภาพที่เข+าข�ายการกระทําที่เปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําส่ังเตือนทางปกครองต8อ
บริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช8องรายการ True Select ให�ระงับการกระทําที่เปMนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!หลินจือพลัสชิตาเกะ (ผลิตภัณฑ!เสริม
อาหาร) (สารสกัดจากหลินจือ ผงเห็ดชิตาเกะ ดี–แอลฟา–โทโคฟDรอล เบต�า–แคโรทีน 
๒๐% วิตามินบี ๒ ซิงค!ออกไซด! แมงกานีสซัลเฟต โมโนไฮเดรท และน้ํามันรําข�าว) 
เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๑๒๕๙–๒–๐๐๐๓ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเน้ือหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดย
หลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือ
สินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอัน
ไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําส่ัง ตามมาตรา 
๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) 
และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ืองการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา 
๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช8องรายการ True Select ฝyาฝzน
หรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปMนเงิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๒๐ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๕ เร่ือง กรณีบริษัท ซีนิเพล็กซ! จํากัด ช8องรายการ True Select 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๖ :  กรณีบริษัท อาร�.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด ช�องรายการ 8 โฆษณาผลิตภัณฑ�

สุขภาพที่เข+าข�ายการกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําส่ังเตือนทางปกครองต8อ
บริษัท อาร!.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด ช8องรายการ 8 ให�ระงับการกระทําท่ีเปMนการเอา
เปรียบผู�บ ริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน!  โดยยุ ติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณา ๑) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหารถ่ังเช8าสกัด ผสมเห็ด
หลินจือ สกัดพลัส ตรา ซีเนเจอร! เลขสารบบอาหาร ๑๐–๑–๐๒๙๕๗–๑–๐๐๓๘ 
๒) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เพียว คอลลาเจน เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๑๑๗๕๔–
๑–๐๓๑๕ ๓) ผลิตภัณฑ!  เอส.โอ.เอ็ม.ซีแมคซ! (ผลิตภัณฑ!กาแฟสําเร็จรูปชนิดผง) 
(S.O.M CMAX) (INSTANT COFFEE POWDER) เลขสารบบอาหาร ๒๐–๑–
๑๓๔๕๑–๒–๐๐๐๕ ๔) ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เอส.โอ.เอ็ม หลินจือซัน 
เลขสารบบอาหาร ๑๓–๑–๐๒๙๕๔–๑–๐๘๕๔ ๕) ผลิตภัณฑ! เอส โอ เอ็ม ไอแคร! 
(S.O.M. I-Kare) เลขสารบบอาหาร ๑๐–๑–๑๐๘๕๘–๕–๐๑๒๓ ๖) ผลิตภัณฑ!
เคร่ืองสําอาง มาจีค เฮิร!บลิส เดอะ รีนิววอล เซร่ัม (MAGIQUE HERBLISSE THE 
RENEWAL SERUM) และ ๗) ผลิตภัณฑ!มาย คาร!ด วัน (ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร
กรดคอนจูเกตเต็ด ไลโนเลอิก สารสกัดจากโสม สารสกัดจากตังกุย และสารสกัด
จากขิง) เลขสารบบอาหาร ๑๐–๑–๐๑๕๕๖–๑–๐๐๐๒ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมี
ข�อความหรือเน้ือหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือ
สินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ืองการ
กระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี ้ หากบริษัท อาร!.เอส.
เทเลวิชั่น จํากัด ช8องรายการ 8 ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. 
จะดําเนินการปรับทางปกครองเปMนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 



๒๑ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๖ เร่ือง กรณีบริษัท อาร!.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด ช8องรายการ 8 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๗ :  กรณีบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช�องรายการ 3 SD โฆษณาผลิตภัณฑ�

เคร่ืองสําอางที่เข+าข�ายการกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต8อบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช8องรายการ 3 SD ให�ระงับการกระทําที่เปMน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!เคลลี่ (KELLY) ไบร!ท รีโซลูชั่น ครีม 
(BRIGHT RESOLUTION CREAM) หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหา
สาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง 
หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�าน้ัน หรือ
โดยการใช�หรืออ�างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปMนความจริง
หรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได� รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8ง
พระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และ
ข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ืองการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งนี ้ หากบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช8องรายการ 3 SD ฝyาฝzน
หรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปMนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗ เร่ือง กรณีบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด ช8องรายการ 3 SD 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เคร่ืองสําอางท่ีเข�าข8ายการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ :  กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง รักษ�สุขภาพและความสมานฉันท� คลื่นความถี่ 
๙๑.๗๕ MHz จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท บริการร�วมค+าไทย–จีน จํากัด 
โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข+าข�ายการกระทําที่เปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต8อบริษัท บริการร8วมค�าไทย–จีน จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง รักษ!สุขภาพและ
ความสมานฉันท! คล่ืนความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดปทุมธานี ให�ระงับการกระทํา
ที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!กาแฟเห็ดหลินจือจาเปyา หรือ
ผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความหรือเน้ือหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�ผู�บริโภค
เลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดใน
สาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการทาง
วิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เร่ืองการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท บริการ
ร8วมค�าไทย–จีน จํากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง รักษ!สุขภาพและความสมานฉันท! 
คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดปทุมธานี ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว 
กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปMนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม8ได�ปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๘ เร่ือง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง รักษ!สุขภาพและความสมานฉันท! 
คลื่นความถ่ี ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัท บริการร8วมค�าไทย–จีน จํากัด 
โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ :  กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารเชียงใหม� คล่ืนความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz 
จังหวัดเชียงใหม� โดยห+างหุ+นส�วนจํากัด ดีมาก มีเดีย โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพ
ที่เข+าข�ายการกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต8อ
ห�างหุ�นส8วนจํากัด ดีมาก มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารเชียงใหม8 คลื่นความถ่ี 
๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม8 ให�ระงับการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
โฆษณาผลิตภัณฑ!ข�าวออลเลิฟและผลิตภัณฑ!เชียงดาแคปซูล หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใด
ที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการ
หรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับ
บริการหรือสินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ืองการ
กระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งน้ี หากห�างหุ�นส8วนจํากัด ดีมาก 
มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารเชียงใหม8 คล่ืนความถ่ี ๑๐๔.๐๐ MHz 
จังหวัดเชียงใหม8 ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปMนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม8ได�ปฏิบัติตามคําส่ัง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๙ เร่ือง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง สื่อสารเชียงใหม8 คลื่นความถ่ี 
๑๐๔.๐๐ MHz จังหวัดเชียงใหม8 โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด ดีมาก มีเดีย โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด พลชัยเรดิโอ ๙๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไอ�คํา เรดิโอ 
คลื่นความถี่ ๙๓.๕๐ MHz จังหวัดอุดรธานี โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพที่เข+าข�าย
การกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต8อ
ห�างหุ�นส8วนจํากัด พลชัยเรดิโอ ๙๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไอ8คํา เรดิโอ คลื่นความถ่ี 
๙๓.๕๐ MHz จังหวัดอุดรธานี ให�ระงับการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือโฆษณา
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เคลูทีน เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๐๑๗๕๗–๕–๐๑๗๗ 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการ
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับ
หนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เร่ืองการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หากห�างหุ�นส8วนจํากัด 
พลชัยเรดิโอ ๙๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง ไอ8คํา เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๓.๕๐ MHz 
จังหวัดอุดรธานี ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปMนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส8วนจํากัด พลชัยเรดิโอ ๙๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ไอ8คํา เรดิโอ คลื่นความถ่ี ๙๓.๕๐ MHz จังหวัดอุดรธานี โฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพ
ที่เข�าข8ายการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๑ :  กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด พรหมมินทร� ๑๐๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงแม�ขะจาน  
คลื่นความถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดเชียงราย โฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข+าข�าย
การกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต8อ
ห�างหุ�นส8วนจํากัด พรหมมินทร! ๑๐๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงแม8ขะจาน คลื่นความถ่ี 
๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดเชียงราย ให�ระงับการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
โฆษณาผลิตภัณฑ!ยานํ้าสมุนไพรผสมเขากวางอ8อน ตราทวิน เลขทะเบียนตํารับยา 
G๔๘๘/๖๐ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปMนการ
จูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความ
เข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิง
รายการทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที
ที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เร่ืองการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หากห�างหุ�นส8วนจํากัด 
พรหมมินทร! ๑๐๗ สถานีวิทยุกระจายเสียงแม8ขะจาน คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๐๐ MHz 
จังหวัดเชียงราย ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปMนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๑ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส8วนจํากัด พรหมมินทร! ๑๐๗ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแม8ขะจาน คลื่นความถ่ี ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดเชียงราย โฆษณา
ผลิตภัณฑ!สุขภาพที่เข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๒ :  ร+องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. สมาร�ท เอฟ เอ็ม คลื่นความถี่ 
๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดพะเยา โดยห+างหุ+นส�วนจํากัด สมาร�ท เอฟ เอ็ม พะเยา มี
การโฆษณาผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีเข+าข�ายการกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบ
ผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต8อ
ห�างหุ�นส8วนจํากัด สมาร!ท เอฟ เอ็ม พะเยา สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. สมาร!ท 
เอฟ เอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดพะเยา ให�ระงับการกระทําที่เปMน
การเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการ
ออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!ยาแคปซูลผสมพลูคาว ตราสมุนไพร
คุณสัมฤทธ์ิ เลขทะเบียนยา G ๒๕๙/๕๕ และผลิตภัณฑ!ยาแคปซูลเจียวกู�หลาน 
ตราเสือแม8ลูก เลขทะเบียนตํารับยา G ๕๐/๕๘ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดท่ีมีข�อความ
หรือเน้ือหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดย
หลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือ
สินค�าน้ัน หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8
เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ 
(๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เร่ืองการกระทําท่ีเปMนการ
เอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หากห�างหุ�นส8วนจํากัด สมาร!ท เอฟ เอ็ม พะเยา 
สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. สมาร!ท เอฟ เอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๕๐ MHz 
จังหวัดพะเยา ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับ
ทางปกครองเปMนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เร่ืองร�องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. สมาร!ท เอฟ เอ็ม 
คลื่นความถ่ี ๑๐๕.๕๐ MHz จังหวัดพะเยา โดยห�างหุ�นส8วนจํากัด สมาร!ท เอฟ เอ็ม 
พะเยา มีการโฆษณาผลิตภัณฑ!สุขภาพท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๓ : กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด เทวาพิทักษ� ๕๒๘๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนสวนปxา 
คลื่นความถี่ ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ�อาหารที่เข+าข�าย
การกระทําท่ีเปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครอง
ต8อห�างหุ�นส8วนจํากัด เทวาพิทักษ! ๕๒๘๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนสวนปyา 
คลื่นความถ่ี ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ ให�ระงับการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติการออกอากาศรายการ
หรือโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร เค ลูทีน เลขสารบบอาหาร ๑๑–๑–๐๑๗๕๗–
๑–๐๐๘๐ หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจ
ให�ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการ
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่
ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. 
เร่ืองการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ท้ังน้ี หากห�างหุ�นส8วนจํากัด 
เทวาพิทักษ! ๕๒๘๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง โนนสวนปyา คลื่นความถ่ี ๙๘.๒๕ MHz 
จังหวัดศรีสะเกษ ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการ
ปรับทางปกครองเปMนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๓ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส8วนจํากัด เทวาพิทักษ! ๕๒๘๔ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
โนนสวนปyา คลื่นความถ่ี ๙๘.๒๕ MHz จังหวัดศรีสะเกษ โฆษณาผลิตภัณฑ!
อาหารท่ีเข�าข8ายการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๔ :  กรณีห+างหุ+นส�วนจํากัด โกลด�เด+น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ�ง
มหาชนคนสุราษฎร� คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร�ธานี โฆษณา
ผลิตภัณฑ�อาหารที่เข+าข�ายการกระทําที่เปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองต8อ
ห�างหุ�นส8วนจํากัด โกลด!เด�น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ8งมหาชน
คนสุราษฎร! คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี ให�ระงับการกระทํา
ที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! โดยยุติ
การออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร พรมเรดวัน เลขสารบบ
อาหาร ๑๓–๑–๑๔๙๕๙–๕–๐๐๘๗ และ ๑๓–๑–๑๕๘๕๙–๕–๐๒๗๖ และ
ผลิตภัณฑ!เสริมอาหาร วีลูทีน เลขสารบบอาหาร ๑๐–๓–๐๗๘๕๗–๑–๐๐๐๔ 
หรือผลิตภัณฑ!อ่ืนใดที่มีข�อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเปMนการจูงใจให�
ผู�บริโภคเลือกใช�บริการหรือสินค�าโดยหลอกลวง หรือกระทําให�เกิดความเข�าใจผิด
ในสาระสําคัญเก่ียวกับบริการหรือสินค�านั้น หรือโดยการใช�หรืออ�างอิงรายการ
ทางวิชาการ สถิติ หรือข�อมูลอันไม8เปMนความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที
ที่ได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข�อ ๕ (๒) และข�อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ
ประกาศ กสทช. เร่ืองการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมาตรา ๓๗ แห8งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หาก
ห�างหุ�นส8วนจํากัด โกลด!เด�น เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ8งมหาชน
คนสุราษฎร! คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร!ธานี ฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล8าว กสทช. จะดําเนินการปรับทางปกครองเปMนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๔ เร่ือง กรณีห�างหุ�นส8วนจํากัด โกลด!เด�น เรดิโอ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียง ลูกทุ8งมหาชนคนสุราษฎร! คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ MHz จังหวัด
สุราษฎร!ธานี โฆษณาผลิตภัณฑ!อาหารท่ีเข�าข8ายการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๕ :  กรณีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช�องรายการ 9MCOT HD โฆษณา
ผลิตภัณฑ�เคร่ืองสําอางท่ีเข+าข�ายการกระทําที่เปoนการเอาเปรียบผู+บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� ก�อนได+รับคําสั่งเตือนทางปกครอง : 
บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! กรณีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
ช8องรายการ 9MCOT HD โฆษณาผลิตภัณฑ!เคร่ืองสําอางที่เข�าข8ายการกระทําที่
เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ก8อนได�รับ
คําสั่งเตือนทางปกครอง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให�
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร8วมมือบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 
9MCOT HD ให�ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เน่ืองจากมีการโฆษณาผลิตภัณฑ!
เคร่ืองสําอาง ไตรลาจิน8า อัลทิเมท คอลลาเจน เซร่ัม / TRYLAGINA ULTIMATE 
COLLAGEN SERUM ออกอากาศเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ซ่ึงเปMนการโฆษณา
ที่มีลักษณะเปMนการกระทําท่ีเปMนการเอาเปรียบผู�บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน! แต8โดยที่บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ได�มีการออกอากาศ
ผลิตภัณฑ!ดังกล8าวก8อนวันที่ กสทช. จะมีคําส่ังให�ระงับการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบ
ผู�บริโภคอันเนื่องมาจากการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ!โดยจูงใจ
หรือหลอกลวงให�ผู�ชมเกิดความเข�าใจผิดในผลิตภัณฑ!ดังกล8าว จึงไม8เข�าลักษณะ
ของการกระทําที่ฝyาฝzนคําสั่งของ กสทช. อันเปMนเหตุให� กสทช. ต�องพิจารณามี
คําสั่งกําหนดมาตรการทางปกครอง   

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๕ เร่ือง กรณีบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ช8องรายการ 9MCOT HD 
โฆษณาผลิตภัณฑ!เคร่ืองสําอางท่ีเข�าข8ายการกระทําที่เปMนการเอาเปรียบผู�บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ก8อนได�รับคําสั่งเตือนทางปกครอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๖ :  การมีคําส่ังเตือนทางปกครองต�อผู+รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือกิจการโทรทัศน�สําหรับการให+บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล ที่ไม�สามารถ
ดําเนินการตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ : บส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 
 
 



๓๐ 

 

๑. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�ผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับการให�บริการ
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง การส8งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของ
กิจการโทรทัศน! ประกอบข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และ
วิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อ 
๑๐ (๒) ของเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน!เพื่อให�บริการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ โดยให�ปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบท�ายใบอนุญาตฯ และ
ประกาศที่เก่ียวข�องโดยเคร8งครัด ตามแผนที่กําหนด จํานวน ๔ ราย ได�แก8 
บริษัท ไทย นิวส! เน็ตเวิร!ค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด (ช8องรายการ TNN24) บริษัท 
บีอีซี–มัลติมีเดีย จํากัด (ช8องรายการ 3 HD) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน!รัฐสภา (ช8องโทรทัศน!รัฐสภา) และบริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จํากัด 
(ช8องรายการ เวิร!คพอยท! ทีวี)  

๒. มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งเตือนทางปกครองให�ผู�รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับการให�บริการ
โทรทัศน!ในระบบดิจิตอล ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง การส8งเสริมและ
คุ�มครองสิทธิของคนพิการให�เข�าถึงหรือรับรู�และใช�ประโยชน!จากรายการของ
กิจการโทรทัศน! ประกอบข�อ ๑๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และ
วิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
ข�อ ๑๐ (๒) ของเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน!เพื่อให�บริการโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ โดยให�มีแผนการจัดทําบริการให�สอดคล�องกับมติ กสทช. 
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยเคร8งครัด 
หากฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตาม กสทช. จะใช�มาตรการบังคับทางปกครอง 
ต�องระวางโทษปรับตั้งแต8ห�าหม่ืนบาท แต8ไม8เกินห�าแสนบาท และอาจปรับ
รายวันอีกในอัตราวันละสองหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝyาฝzนหรือไม8ปฏิบัติตาม
หรือจนกว8าจะปฏิบัติให�ถูกต�องตามที่กําหนดไว�ในข�อ ๒๘ ของประกาศฯ 
ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) ๕๙ (๒) และ ๖๑ (๒) แห8งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๓ ราย ได�แก8 บริษัท อาร!.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 
(ช8องรายการ 8) บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท! จํากัด (ช8องรายการ นิวทีวีช8อง 18) 
และบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ! วิชั่น จํากัด (ช8องรายการ Nation TV) 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๖ เร่ือง การมีคําสั่งเตือนทางปกครองต8อผู�รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน!สําหรับการให�บริการโทรทัศน!ในระบบ
ดิจิตอล ท่ีไม8สามารถดําเนินการตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 



๓๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๗ : ข+อร+องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “เลือกกิน เลือกอยู�” เม่ือวันที่ 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ทางช�องรายการโทรทัศน�ท่ีไม�ใช+คล่ืนความถี่ ช�องฟyาวันใหม� 
(FAH WON MAI) อาจมีเน้ือหาไม�เหมาะสม : ผส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งคําสั่งปรับทางปกครองต8อ
บริษัท บลู สกาย แชนแนล จํากัด ผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน! เพ่ือให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน! สําหรับกิจการท่ีไม8ใช�
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช8องฟ�าวันใหม8 (FAH WON MAI) เปMนจํานวนเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๙ (๓) ประกอบมาตรา ๕๗ (๒) แห8งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจาก
ปรากฏข�อเท็จจริงว8า การออกอากาศรายการ “เลือกกิน เลือกอยู8” เม่ือวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๒ ทางช8องรายการโทรทัศน!ที่ไม8ใช�คลื่นความถ่ี ช8องฟ�าวันใหม8 
(FAH WON MAI) เปMนเนื้อหาสาระท่ีมีผลกระทบต8อความสงบเรียบร�อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเข�าข8ายเปMนการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๗ 
แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๗ เร่ือง ข�อร�องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ 
“เลือกกิน เลือกอยู8” เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ทางช8องรายการโทรทัศน!ที่
ไม8ใช�คลื่นความถ่ี ช8องฟ�าวันใหม8 (FAH WON MAI) อาจมีเนื้อหาไม8เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๘ : การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ อร.๑๙๘/๒๕๖๒ (คดีหมายเลขแดงท่ี 

๑๔๒/๒๕๖๒ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๕/๒๕๖๐) ระหว�างบริษัท ทิพย�มณี 
มีเดีย เน็ตเวิร�ค จํากัด (ผู+ฟyองคดี) กับ กสทช. (ผู+ฟyองคดีที่ ๑) และสํานักงาน 
กสทช. (ผู+ถูกฟyองคดีท่ี ๒) : มส.   

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวทางการดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ อร.๑๙๘/๒๕๖๒ 

(คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๒/๒๕๖๒ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๕/๒๕๖๐) ระหว8าง
บริษัท ทิพย!มณี มีเดีย เน็ตเวิร!ค จํากัด (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช. (ผู�ฟ�องคดีท่ี ๑) 
และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีท่ี ๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานของ กสทช. ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสาร
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให�ประธาน กสทช. หรือรองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน! 

หรือเลขาธิการ กสทช. เปMนผู�รับผิดชอบดําเนินคดีแทน กสทช.  



๓๒ 

 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําแก�อุทธรณ! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําที่ อร.๑๙๘/๒๕๖๒ 
(คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๔๒/๒๕๖๒ และคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๕/๒๕๖๐) ระหว8าง
บริษัท ทิพย!มณี มีเดีย เน็ตเวิร!ค จํากัด (ผู�ฟ�องคดี) กับ กสทช. (ผู�ฟ�องคดีท่ี ๑) 
และสํานักงาน กสทช. (ผู�ถูกฟ�องคดีที่ ๒) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๙ :  ขอเพ่ิมรายการในแนวทางปฏิบัติในการลดหย�อนฯ ตามประกาศหลักเกณฑ�

และวิธีการนําส�งเงินรายปRเข+ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ : 
ชส. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให�เพิ่มรายการค8าใช�บริการโครงข8ายมัลติมีเดียไว�ในแนวทางปฏิบัติ
ในการลดหย8อน ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการนําส8งเงินรายปD
เข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ท้ังนี้ ต�องเปMนไปตามข�อเท็จจริง
เฉพาะสัดส8วนที่นําไปใช�ประโยชน!ที่สอดคล�องตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!
การเผยแพร8กิจการโทรทัศน!ท่ีให�บริการเปMนการทั่วไปเท8าน้ัน 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๙ เร่ือง ขอเพิ่มรายการในแนวทางปฏิบัติในการลดหย8อนฯ ตาม
ประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการนําส8งเงินรายปDเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๐ : การปรับอัตราการนําส�งเงินรายปRเข+ากองทุน (USO Fee) ของผู+รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�
และวิธีการนําส�งเงินรายปRเข+ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ : 
ชส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให�ปรับปรุงหลักเกณฑ!การนําส8งเงินเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ โดยให�ปรับลดอัตราการนําส8งเงินรายปDเข�ากองทุน (USO Fee) 
ให�เปMนอัตราเดียวกับภาคผนวกของประกาศ กสทช. เร่ือง ค8าธรรมเนียม



๓๓ 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! (ฉบับที่ ๓) ที่บังคับ
ใช�อยู8ในปFจจุบัน 

๒. เห็นชอบให�นําร8างประกาศหลักเกณฑ!และวิธีการนําส8งเงินรายปDเข�ากองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (ฉบับที่ ๒) ไปรับฟFงความคิดเห็น
สาธารณะ ตามมาตรา ๒๘ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต8อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๐ เร่ือง การปรับอัตราการนําส8งเงินรายปDเข�ากองทุน (USO Fee) 
ของผู�รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน! ตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!และวิธีการนําส8งเงินรายปDเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๑ : แผนการปรับปรุงโครงข�ายโทรทัศน�ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับ

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย�าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) : ทส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบข�อเสนอขอแก�ไขร8างแผนการปรับปรุงโครงข8ายโทรทัศน!ภาคพื้นดิน

ในระบบดิ จิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย8าน ๗๐๐ MHz 
(Implementation plan) ตามความเห็นชอบร8วมกันของผู� รับใบอนุญาต
ให�บริการโครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลท้ัง ๔ หน8วยงาน ได�แก8 
กองทัพบก กรมประชาสัมพันธ! องค!การกระจายเสียงและแพร8ภาพสาธารณะ
แห8งประเทศไทย และบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  

๒. เห็นชอบแผนการปรับปรุงโครงข8ายโทรทัศน!ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
เพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย8าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) 
และเง่ือนไขในการปรับปรุงโครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือ
รองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย8าน ๗๐๐ MHz โดยยืนยันกําหนดการแล�วเสร็จ
เปMนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และให�ถือว8าแผนการปรับปรุงโครงข8ายโทรทัศน!
และเงื่อนไขดังกล8าว เปMนส8วนหน่ึงของเงื่อนไขแนบท�ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน!เพื่อให�บริการโครงข8ายโทรทัศน!ท่ีใช�คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ
ในส8วนที่เก่ียวข�องต8อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๑ เร่ือง แผนการปรับปรุงโครงข8ายโทรทัศน!ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
เพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย8าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) 



๓๔ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๒ :  การยกเว+นการแจ+งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีออกอากาศให+แก�พรรค

การเมืองท่ีมีสมาชิกได+รับเลือกตั้งเปoนสมาชิกสภาผู+แทนราษฎร ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เร่ือง การจัดสรรเวลาออกอากาศให+แก�พรรค
การเมืองที่มีสมาชิกได+รับเลือกตั้งเปoนสมาชิกสภาผู+แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ : 
ปส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ โดยให�ยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ตามข�อ ๑๔ และข�อ ๑๕ ของ
ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดทําผังรายการสําหรับการให�บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน! พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีออกอากาศให�แก8พรรคการเมืองท่ีมี
สมาชิกได�รับเลือกตั้งเปMนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร เพื่อแถลงผลงานของพรรค
การเมือง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง การจัดสรรเวลา
ออกอากาศให�แก8พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได�รับเลือกตั้งเปMนสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๑. กรณีผู�ประกอบกิจการกระจายเสียง จํานวน ๙ สถานี ได�แก8 สถานีวิทยุรัฐสภา 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห8งประเทศไทย ๑ ปณ. กองทัพบก กองทัพอากาศ 
กองทัพเรือ กรมการพลังงานทหาร สํานักงานตํารวจแห8งชาติ และกรมอุตุนิยวิทยา 
ทั้งนี้ โดยให�ยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ระหว8างวันที่ ๑๖ – ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  

๒. กรณีผู�ประกอบกิจการโทรทัศน! จํานวน ๓ ช8องรายการ ได�แก8 สถานีวิทยุ
โทรทัศน!แห8งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน!รัฐสภา และสถานีวิทยุ
โทรทัศน!กองทัพบก ทั้งนี้ โดยให�ยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ 
ระหว8างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๒ เร่ือง การยกเว�นการแจ�งเปลี่ยนแปลงผังรายการ กรณีออกอากาศ
ให�แก8พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได�รับเลือกตั้งเปMนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง การจัดสรรเวลาออกอากาศให�แก8
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได�รับเลือกตั้งเปMนสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๓ : กองทัพบกขอย+ายที่ตั้งเสาส�งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาค

ที่ ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz : ปส. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 



๓๕ 

 

๑. อนุญาตให�กองทัพบกย�ายที่ตั้งเสาส8งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองทัพภาคท่ี ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz จากพิกัดที่ตั้งเดิม 
ละติจูด ๑๙.๐๙๗๓๘๖ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๗๙๙๒ องศาตะวันออก 
ไป ณ พิกัดที่ตั้งใหม8 ละติจูด ๑๙.๒๐๔๗๘๓ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๙.๙๒๖๓๙๘ 
องศาตะวันออก โดยจะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขให�ครบถ�วน ดังนี้  
๑.๑ มีคุณลักษณะทางเทคนิคเปMนไปตามแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑.๒ การแพร8กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni–Directional)  
๑.๓ กําลังส8งไม8เกิน ๑.๖ กิโลวัตต! (ERP) ในแต8ละแนวโพราไรซ!  
๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม8 เกิน ๙๕ เมตร โดยวัดจากจุดก่ึงกลาง

สายอากาศถึงระดับพ้ืนดิน  
๑.๕ จัดทําและยื่นรายงานการแพร8แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

เม่ือดําเนินการย�ายสถานที่ตั้งแล�วเสร็จ รวมท้ังให�แสดงความสอดคล�อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคด�านความปลอดภัยต8อสุขภาพของมนุษย!จาก
การใช�เคร่ืองวิทยุกระจายเสียง 

๑.๖ กองทัพบก ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 
ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz เม่ือดําเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม8 จะต�อง
ไม8มีผลกระทบต8อกลุ8มผู �รับฟFงเป�าหมายเดิมในการได�รับฟFงข8าวสาร 
โดยให�กําหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการเปMน
ระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให�หน8วยงานรายงานต8อ กสทช. 
เพื่อทําการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมต8อไป  

๒. กองทัพบกต�องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ 
และเง่ือนไขตามท่ี กสทช. จะประกาศกําหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข�อง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๓ เร่ือง กองทัพบกขอย�ายที่ตั้งเสาส8งสัญญาณของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถ่ี ๑๐๗.๒๕ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔ :  กองทัพบกขอย+ายที่ตั้งเสาส�งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง มณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๖๓๐ kHz และคล่ืนความถี่ ๑๐๕๓ kHz 
: ปส. 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 



๓๖ 

 

๑. อนุญาตให�กองทัพบกย�ายที่ตั้งเสาส8งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๖๓๐ kHz จากพิกัดท่ีตั้งเดิม 
ละติจูด ๑๓.๗๘๕๕๓๔ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๓๗๕๔ องศาตะวันออก 
ไป ณ พิกัดท่ีตั้งใหม8 ละติจูด ๑๓.๘๘๙๖๙๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๔๓๕๗ 
องศาตะวันออก โดยจะต�องปฏิบัติให�ครบถ�วนตามเง่ือนไข ดังนี้  
๑.๑ มีคุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ให�เปMนไปตามแผนความถ่ีวิทยุกิจการ

กระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๑  
๑.๒ การแพร8กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni–Directional)  
๑.๓ กําลังส8งเคร่ืองส8ง (Transmitter Output Power) ไม8เกิน ๑๐ กิโลวัตต!  
๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม8เกิน ๖๘ เมตร โดยวัดจากระดบัพ้ืนดิน  
๑.๕ แจ�งคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงต8อสํานักงาน กสทช. 

เพื่อดําเนินการแจ�งจดทะเบียนต8อสํานักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว8างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) ก8อนการย�ายท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

๑.๖ หากปรากฏภายหลังว8าการออกอากาศของสถานีวิทยุดังกล8าวก8อให�เกิด
การรบกวนคลื่นความถ่ีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได�รับอนุญาต
ให�ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียง
ท่ีแจ�งจดทะเบียนต8อสํานักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว8างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑล
ทหารบกท่ี ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๖๓๐ kHz จะต�องดําเนินการแก�ไข 
ปรับปรุง หรือระงับการแพร8กระจายคลื่นความถ่ีท่ีก8อให�เกิดการรบกวนทันที
ท่ีได�รับแจ�ง  

๑.๗ กองทัพบก ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ 
เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๖๓๐ kHz เม่ือดําเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม8 
จะต�องไม8มีผลกระทบต8อกลุ8มผู�รับฟFงเป�าหมายเดิมในการได�รับฟFงข8าวสาร 
โดยให�กําหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการ
เปMนระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให�หน8วยงานรายงานต8อ กสทช. 
เพื่อทําการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมต8อไป  

๒. อนุญาตให�กองทัพบกย�ายที่ตั้งเสาส8งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๑๐๕๓ kHz จากพิกัดที่ตั้งเดิม 
ละติจูด ๑๓.๗๘๖๒๘๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๔๑๑๖ องศาตะวันออก 
ไป ณ พิกัดท่ีตั้งใหม8 ละติจูด ๑๓.๘๙๓๑๙๑ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๗๓๐๗ 
องศาตะวันออก โดยจะต�องปฏิบัติให�ครบถ�วนตามเง่ือนไข ดังนี้ 
๒.๑ มีคุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ให�เปMนไปตามแผนความถ่ีวิทยุกิจการ

กระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒.๒ การแพร8กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni–Directional)  



๓๗ 

 

๒.๓ กําลังส8งเคร่ืองส8ง (Transmitter Output Power) ไม8เกิน ๑๐ กิโลวัตต!  
๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม8เกิน ๕๒ เมตร โดยวัดจากระดับพ้ืนดิน  
๒.๕ แจ�งคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงต8อสํานักงาน กสทช. 

เพื่อดําเนินการแจ�งจดทะเบียนต8อสํานักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว8างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) ก8อนการย�ายท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

๒.๖ หากปรากฏภายหลังว8าการออกอากาศของสถานีวิทยุดังกล8าวก8อให�เกิด
การรบกวนคลื่นความถ่ีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได�รับอนุญาต
ให�ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห8งพระราชบัญญัติ
องค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
แจ� งจดทะเ บียนต8อสํ า นักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว8างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑล
ทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๑๐๕๓ kHz จะต�องดําเนินการแก�ไข 
ปรับปรุง หรือระงับการแพร8กระจายคลื่นความถ่ีที่ก8อให�เกิดการรบกวน
ทันทีที่ได�รับแจ�ง  

๒.๗ กองทัพบก ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.
เอ็ม. ความถ่ี ๑๐๕๓ kHz เม่ือดําเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม8 จะต�อง
ไม8มีผลกระทบต8อกลุ8มผู�รับฟFงเป�าหมายเดิมในการได�รับฟFงข8าวสาร โดย
ให�กําหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินการเปMน
ระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให�หน8วยงานรายงานต8อ กสทช. เพื่อ
ทําการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมต8อไป  

๓. กองทัพบกต�องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ! วิธีการ 
และเง่ือนไขตามท่ี กสทช. จะประกาศกําหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข�อง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๓๔ เร่ือง กองทัพบกขอย�ายที่ตั้งเสาส8งสัญญาณของสถานีวิทยุ 
กระจายเสียง มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถ่ี ๖๓๐ kHz และคลื่นความถ่ี 
๑๐๕๓ kHz 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ : เร่ืองที่ผ�านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงานของ กสทช. ด+าน

กิจการโทรคมนาคม 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑ :  สัญญาการเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต       
คอร�ปอเรช่ัน จํากัด และบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด : ชท. 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ระหว8างบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
และบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด ทั้งนี้ ให�บริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 
เปKดเผยสัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคมเปMนการท่ัวไปผ8านทางเว็บไซต!
ของบริษัทฯ ตามมาตรา ๒๙ แห8งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบข�อ ๒๘ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เร่ือง การใช�และเชื่อมต8อ
โครงข8ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๑ เร่ือง สัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ระหว8างบริษัท ทรู 
อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๒ :  สัญญาการเชื่อมต�อโครงข�ายโทรคมนาคม ระหว�างบริษัท แอมเน็กซ� จํากัด 

และบริษัท ทรู อินเทอร�เน็ต คอร�ปอเรช่ัน จํากัด : ชท. 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบสัญญา
การเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ระหว8างบริษัท แอมเน็กซ! จํากัด และบริษัท 
ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๒ เร่ือง สัญญาการเชื่อมต8อโครงข8ายโทรคมนาคม ระหว8างบริษัท 
แอมเน็กซ! จํากัด และบริษัท ทรู อินเทอร!เน็ต คอร!ปอเรชั่น จํากัด 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๓ : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยขออนุญาตเปoนผู+ประสานงานพื้นที่กํากับดูแลเปoน

การเฉพาะ : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให�จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยเปMนผู�ประสานงานพ้ืนท่ีกํากับดูแลเปMนการเฉพาะ 

ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเปMนการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 
ทั้งน้ี โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปDนับแต8วันท่ีได�รับอนุญาต 



๓๙ 

 

๒. อนุมัติเง่ือนไขเฉพาะสําหรับผู�ประสานงานพ้ืนท่ีกํากับดูแลเปMนการเฉพาะของ
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ  

๓. เห็นชอบให�กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีคลื่นความถ่ีที่ได�รับอนุญาตให�ใช�
เพ่ือพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมใด หากมีผู�ได�รับการจัดสรรจาก กสทช. เปMน
การเฉพาะแล�ว คลื่นความถ่ีดังกล8าวจะไม8สามารถใช�เพื่อการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมได�อีก โดยสํานักงาน กสทช. จะปรับปรุงเง่ือนไขและแจ�งให�ผู�รับอนุญาต
ทราบโดยไม8ต�องนําเสนอที่ประชุม กสทช. เนื่องจากเปMนการดําเนินการตามข�อ ๕ 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเปMนการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 
ทั้งนี้ การยกเลิกสิทธิการใช�คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ดังกล8าวไม8กระทบสิทธิการใช�คล่ืนของผู�ได�รับการจัดสรรในการท่ีจะนําคลื่นความถ่ี
ไปทดลองหรือทดสอบด�วยตนเอง โดยการใช�งานคลื่นความถ่ีจะต�องปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข�อง  

๔. มอบหมายสํานักงาน กสทช. ให�ติดตามและประสานงานกับจุฬาลงกรณ!
มหาวิทยาลัยให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขและประกาศท่ีเก่ียวข�อง เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบต8อการใช�งานกับผู�ใช�คลื่นความถ่ีรายอ่ืน โดยเฉพาะคลื่นความถ่ีที่
อนุญาตให�ใช�เปMนการทั่วไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๓ เร่ือง จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัยขออนุญาตเปMนผู�ประสานงานพื้นที่
กํากับดูแลเปMนการเฉพาะ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตศรีราชาขออนุญาตเปoนผู+ประสานงาน

พ้ืนที่กํากับดูแลเปoนการเฉพาะ : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. อนุมัติให�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! วิทยาเขตศรีราชาเปMนผู�ประสานงานพื้นที่

กํากับดูแลเปMนการเฉพาะ ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาต
ให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเปMน
การเฉพาะ (Regulatory Sandbox) ท้ังน้ี โดยให�มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ 
ปDนับแต8วันที่ได�รับอนุญาต 

๒. อนุมัติเง่ือนไขเฉพาะสําหรับผู�ประสานงานพ้ืนท่ีกํากับดูแลเปMนการเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! วิทยาเขตศรีราชา ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
  



๔๐ 

 

๓. เห็นชอบให�กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีคลื่นความถ่ีที่ได�รับอนุญาตให�ใช�
เพ่ือพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมใด หากมีผู�ได�รับการจัดสรรจาก กสทช. เปMน
การเฉพาะแล�ว คลื่นความถ่ีดังกล8าวจะไม8สามารถใช�เพื่อการพัฒนาและทดสอบ
นวัตกรรมได�อีก โดยสํานักงาน กสทช. จะปรับปรุงเง่ือนไขและแจ�งให�ผู�รับอนุญาต
ทราบโดยไม8ต�องนําเสนอที่ประชุม กสทช. เนื่องจากเปMนการดําเนินการตามข�อ ๕ 
ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กํากับดูแลเปMนการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 
ทั้งนี้ การยกเลิกสิทธิการใช�คลื่นความถ่ีเพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ดังกล8าวไม8กระทบสิทธิการใช�คล่ืนของผู�ได�รับการจัดสรรในการท่ีจะนําคลื่นความถ่ี
ไปทดลองหรือทดสอบด�วยตนเอง โดยการใช�งานคลื่นความถ่ีจะต�องปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช. ที่เก่ียวข�อง  

๔. มอบหมายสํานักงาน กสทช. ให�ติดตามและประสานงานกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร! วิทยาเขตศรีราชาให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขและประกาศท่ีเก่ียวข�อง 
เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต8อการใช�งานกับผู�ใช�คลื่นความถ่ีรายอ่ืน โดยเฉพาะ
คลื่นความถ่ีที่อนุญาตให�ใช�เปMนการท่ัวไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๔ เร่ือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! วิทยาเขตศรีราชาขออนุญาตเปMน
ผู�ประสานงานพื้นที่กํากับดูแลเปMนการเฉพาะ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๕ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการโครงสร+างพ้ืนฐาน 

พร+อมบริการขายส�ง ภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
: ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. อนุญาตการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยเพ่ิมบริการ
โครงสร�างพ้ืนฐาน ได�แก8 ท8อร�อยสาย ระบบสาย และเสา ภายใต�ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๒ ซ่ึงเปMนสิทธิการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมเดิมท่ีได�รับความคุ�มครองตามมาตรา ๗๙ แห8ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีระยะเวลา
การอนุญาตเท8าใบอนุญาตเดิม (ได�รับอนุญาตตั้งแต8วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
และหมดอายุวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘)  

๒. อนุญาตการเพ่ิมบริการขายส8ง บริการโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�แก8 ท8อร�อยสาย 
ระบบสาย และเสา ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยมี
ระยะเวลาการอนุญาตนับแต8วันที่ กสทช. มีมติ และหมดอายุวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๖๘ 



๔๑ 

 

๓. เห็นชอบเงื่อนไขในการอนุญาตของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบท่ีสาม เลขที่ ๓ก/๔๘/๐๐๒ ในส8วนท่ีเก่ียวข�องของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดตามร8างเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี ให�ระบุวันท่ีที่ประชุม กสทช. มีมติ
อนุมัติการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล8าวเปMนวันที่แก�ไขเงื่อนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๕ เร่ือง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการ
โครงสร�างพื้นฐาน พร�อมบริการขายส8ง ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ีสาม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๖ : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพ่ิมบริการโครงสร+างพ้ืนฐาน พร+อมบริการขายส�ง 

ภายใต+ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม : ปท.๑ 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. อนุญาตการปรับปรุงเง่ือนไขในการอนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ีสาม ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยเพ่ิมบริการโครงสร�างพื้นฐาน 
ได�แก8 ท8อร�อยสาย ระบบสาย และเสา ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เลขท่ี ๓ก/๔๘/๐๐๑ ซ่ึงเปMนสิทธิการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเดิมที่ได�รับความคุ�มครองตามมาตรา ๗๙ แห8งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีระยะเวลาการอนุญาต
เท8าใบอนุญาตเดิม (ได�รับอนุญาตตั้งแต8วันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ และหมดอายุ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘)  

๒. อนุญาตการเพ่ิมบริการขายส8ง บริการโครงสร�างพ้ืนฐาน ได�แก8 ท8อร�อยสาย 
ระบบสาย และเสา ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาการ
อนุญาตนับแต8วันที่ กสทช. มีมติ และหมดอายุวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ 

๓. เห็นชอบเง่ือนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 
เลขที่ ๓ก/๔๘/๐๐๑ ในส8วนที่เกี่ยวข�องของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
โดยมีรายละเอียดตามร8างเง่ือนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังน้ี ให�ระบุวันท่ีที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดังกล8าวเปMนวันที่แก�ไขเงื่อนไขในการอนุญาต 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๖ เร่ือง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ขอเพิ่มบริการโครงสร�างพื้นฐาน 
พร�อมบริการขายส8ง ภายใต�ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 

 



๔๒ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ :  แนวทางการดําเนินการส�งเอกสารข�ายงานดาวเทียมใหม�เพ่ือทดแทนข�ายงาน
ดาวเทียม THAICOM–P5 เดิม ณ ตําแหน�งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออก : 
ดบ. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส8งเอกสารข8ายงานดาวเทียมใหม8เพื่อทดแทนข8ายงานดาวเทียม 

THAICOM–P5 เดิม ณ ตําแหน8งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออก ให�แล�วเสร็จ
ภายในปD พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังนี้ โดยให�ใช�งบประมาณของสํานักงาน กสทช. เพื่อเปMน
ค8าใช�จ8ายในการดําเนินการดังกล8าว ในการรักษาสิทธิการเข�าใช�วงโคจรดาวเทียม 
ณ ตําแหน8งวงโคจร ๑๒๖ องศาตะวันออก ของประเทศไทย ตามที่สํานักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๗ เร่ือง แนวทางการดําเนินการส8งเอกสารข8ายงานดาวเทียมใหม8เพื่อ
ทดแทนข8ายงานดาวเทียม THAICOM–P5 เดิม ณ ตําแหน8งวงโคจร ๑๒๖ องศา
ตะวันออก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๘ : การสนับสนุนค�าใช+จ�ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ ย�านความถ่ี ๘๕๐ เมกะเฮิรตซ� 

และ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ� : คบ. 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมาย
ให�สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ�งกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ เพื่อหารือเร่ืองค8าใช�จ8ายในการสนับสนุนการติดตั้ง
วงจรกรองสัญญาณ ย8านความถ่ี ๘๕๐ เมกะเฮิรตซ! และ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ! ในประเด็น
การนําเงินที่ได�จากการประมูลคลื่นความถ่ีย8าน ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ! มาสนับสนุน
การติดตั้งวงจรกรองสัญญาณดังกล8าว 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๒.๘ เร่ือง การสนับสนุนค8าใช�จ8ายในการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ ย8านความถ่ี 
๘๕๐ เมกะเฮิรตซ! และ ๙๐๐ เมกะเฮิรตซ! 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๙ : ร�างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และร�างประกาศ กสทช. 

เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม : จท.  
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการแก�ไข

ปรับปรุงเอกสารวาระให�มีความถูกต�อง และนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุม
คร้ังต8อไป  

 



๔๓ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๙ เร่ือง ร8างประกาศ กสทช. เร่ือง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ
ร8างประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ!การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑๐ : ร�างหนังสือชี้แจงคณะกรรมการองค�การอิสระเพ่ือการคุ+มครองผู+บริโภคภาค

ประชาชน (คอบช.) : นท.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบร8าง
หนังสือชี้แจงคณะกรรมการองค!การอิสระเพ่ือการคุ�มครองผู�บริโภคภาคประชาชน 
(คอบช.) เร่ืองข�อเสนอต8อการกําหนดและกํากับดูแลโครงสร�างอัตราค8าบริการ
โทรศัพท!เคลื่อนที่ภายในประเทศ  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๒.๑๐ เร่ือง ร8างหนังสือชี้แจงคณะกรรมการองค!การอิสระเพื่อการคุ�มครอง
ผู�บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ :  เร่ืองการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ : แผนการตรวจสอบภายในประจําปRงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 

(เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) : ตบ.   
 
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปDงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน 

กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. 
เสนอ ท้ังน้ี ตามข�อ ๑๙ (๖) ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๑ เร่ือง แผนการตรวจสอบภายในประจําปDงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
สํานักงาน กสทช. (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๒ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปR ๒๕๖๓ (ระหว�างเดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๖๓ (ระหว8างเดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๔๔ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๓.๒ เร่ือง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๖๓ (ระหว8าง
เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การพิจารณาโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ 

กระจายเสียงฯ ประเภทที่ ๑ ประจําปR ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค�มาตรา ๕๒ (๒) 
คร้ังที่ ๑ : ทบ.  

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการที่
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ 
ประจําปD ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค!มาตรา ๕๒ (๒) คร้ังที่ ๑ จํานวน ๙ โครงการ 
จํานวนเงินทั้งสิ้น ๖๗,๕๖๔,๓๑๗.๔๖ บาท ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน!สําหรับ

ผู�ปกครองเ พ่ือพัฒนาเด็กไทยให� เต็ม ศักยภาพและป�องกันผลของ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส!ผ8านจอต8อเด็กและวัยรุ8น หน8วยงาน หน8วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
ศักยภาพเด็กไทย และสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร!  คณะแพทยศาสตร! จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 
๔,๗๒๖,๗๒๕.๐๐ บาท 

๒. โครงการพัฒนาต�นแบบของเทคโนโลยีที่ช8วยในการเชื่อมโยงข�อมูลสุขภาพ
ของผู�ทําการในอากาศโดยผ8านเครือข8ายดิจิทัลความเร็วสูง หน8วยงาน สถาบัน
เวชศาสตร!การบินกองทัพอากาศ จํานวนเงิน ๖,๗๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. โครงการวิจัยและพัฒนาและจัดตั้งศูนย!ประสานงานรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร!สําหรับกิจการโทรคมนาคมแห8งประเทศไทย 
หน8วยงาน สมาคมโทรทัศน!แห8งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ! จํานวนเงิน 
๑๘,๘๕๐,๔๒๒.๒๖ บาท 

๔. โครงการแอปพลิเคชันเพ่ือสร�างเกษตรฟาร!มใหญ8 บริหารจัดการข�อมูลผลิตผล
และการตลาดสําหรับเครือข8ายเกษตรกร หน8วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าพระนครเหนือ จํานวนเงิน ๔,๕๐๒,๒๓๙.๐๐บาท 

๕. โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปMนพลเมืองดิจิทัลด�านความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู�สูงอายุ หน8วยงาน ศูนย!บริการวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร! (นิด�า) จํานวนเงิน ๓,๕๑๘,๙๗๓.๒๐ บาท 

๖. โครงการระบบการแพทย!อัจฉริยะสําหรับตรวจวัดสัญญาณชีพบนร8างกาย
คนไข� เด็กอ8อนและผู�สูงอายุแบบไร�สาย (Intelligent Medical and Monitoring 
System for Patients Baby and Elderly with Low Cost Wireless Body 
Area Sensor Devices) หน8วยงาน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร!และทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ! จํานวนเงิน ๓,๔๘๑,๗๘๐.๐๐ บาท 



๔๕ 

 

๗. โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเรดาร!เพื่อการตรวจจับโดรนเพื่อป�องกันการบิน
โดรนท่ีไม8ได�รับอนุญาต หน8วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระ
นครเหนือ จํานวนเงิน ๙,๙๖๙,๑๙๐.๐๐ บาท 

๘. โครงการระบบออนไลน!เพ่ือพัฒนาผู�เชี่ยวชาญด�านความปลอดภัยไซเบอร!       
หน8วยงาน บริษัท เทิร!นคีย!  คอมมูนิ เคชั่น เซอร! วิส จํากัด จํานวนเงิน 
๘,๗๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท 

๙. โครงการการพัฒนาระบบต�นแบบห�องสมุดออนไลน! เพ่ือสนับสนุนการเปMน
เมืองอัจฉริยะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร หน8วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา จํานวนเงิน ๖,๙๖๓,๒๘๘.๐๐ บาท 

ทั้งนี้ สําหรับโครงการพัฒนาระบบประเมินการจําแนกผู�สูงอายุ เพ่ือออกแบบ
เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันผู�สูงอายุและพัฒนาระบบ 
Smart EMS เพ่ือเปMนระบบเตือนด�านความปลอดภัยให� กับผู�ดูแลผู�สู งอายุ  
หน8วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวนเงิน ๔,๔๔๔,๗๘๐.๐๐ บาท และ
โครงการระบบสอดส8องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย Machine Learning ด�วยข�อมูล
จาก Sensor ในยานพาหนะผ8านโครงข8าย IoT หน8วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร! 
จํานวนเงิน ๗,๘๕๖,๖๘๙.๐๐ บาท ให�สํานักงาน กสทช. เชิญทั้งสองหน8วยงาน
ดังกล8าวมาเพื่อหารือในรายละเอียด ก8อนนําเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา
อีกคร้ังหนึ่ง 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๓ เร่ือง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ประเภทท่ี ๑ ประจําปD ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค!
มาตรา ๕๒ (๒) คร้ังที่ ๑ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๔ :  การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ�าย กลางปR ประจําปR ๒๕๖๒ 

และอนุมัติปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ�าย กลางปR ประจําปR ๒๕๖๒ ของ
สํานักงาน กสทช. : ยย. 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติให�ปรับแผนงบประมาณรายจ8าย กลางปD ประจําปD ๒๕๖๒ และอนุมัติปรับ

เพ่ิมงบประมาณรายจ8าย กลางปD ประจําปD ๒๕๖๒ ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน 
กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ปรับแผนงบประมาณรายจ8าย กลางปD ประจําปD ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช. 

ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ8ายที่อนุมัติไว�เดิม จํานวน ๕,๓๑๑.๐๐๒ ล�านบาท 
๒. ปรับแผนงบประมาณรายจ8ายเพิ่มเติม ประจําปD ๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช. 

จํานวน ๓ รายการ จํานวนเงิน ๒๓๘.๘๓๕ ล�านบาท โดยจัดสรรจากเงินรายได�
ของสํานักงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๖๒ ดังนี้ 



๔๖ 

 

๒.๑ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําระบบการสื่อสารแก8 มูลนิธิ
โครงการหลวง จํานวนเงิน ๑๓๐.๓๐๐ ล�านบาท ในลักษณะเงินอุดหนุน
จ8ายขาดท้ังจํานวน 

๒.๒ ค8าใช�จ8ายของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กตป.) ประจําปD ๒๕๖๒ จํานวน ๖๓.๐๑๘ ล�านบาท  

๒.๓ ค8าเช8าท่ีราชพัสดุ ค8าธรรมเนียมเช8า และค8าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินที่ใช�
ในการก8อสร�างและตกแต8งภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แห8งใหม8 ประจําปD 
๒๕๖๒ เพ่ือจ8ายให�แก8กรมธนารักษ! จํานวน ๔๕.๕๑๗ ล�านบาท 

ทั้ง น้ี  เ น่ืองจากการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ  “Digital 
Thailand Big Bang 2019” ได�ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล�วตั้งแต8วันท่ี ๒๘–๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงไม8บรรจุรายการสนับสนุนงบประมาณจํานวน ๒๐.๐๐๐ 
ล�านบาท เพ่ือจัดงานดังกล8าวไว�ในแผนงบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๒ 

๓. อนุมัติสนับสนุนงบประมาณรายจ8าย เพื่อดําเนินกิจกรรม ๓๐ ปD ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
จํานวน ๔๙.๒๒๐ ล�านบาท โดยใช�จ8ายจากเงินงบกลาง ประจําปD ๒๕๖๒ ของ
สํานักงาน กสทช.  

๔. เห็นชอบในหลักการการดําเนินงานปรับแผนงบประมาณรายจ8าย กลางปD ของ
สํานักงาน กสทช. ตามข�อสังเกตของท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ดังนี้ 
๔.๑ การปรับแผนงบประมาณรายจ8าย กลางปD ท่ีอยู8ภายในกรอบวงเงินท่ีได�มี

การเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติให�
ความเห็นมาเปMนท่ีเรียบร�อยแล�ว ให�สํานักงาน กสทช. ดําเนินการได� และ
ให�นําเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติเพ่ือ
รับทราบในภายหลังต8อไป 

๔.๒ การปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ8าย กลางปD ท่ีอยู8นอกเหนือจากกรอบวงเงิน
ท่ีได�มีการเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติให�
ความเห็นมาเปMนท่ีเรียบร�อยแล�ว ให�นําเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติให�ความเห็นก8อนดําเนินการจัดสรรเงินต8อไป 

๔.๓ การจัดทํางบประมาณรายจ8ายการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�อ�างอิงตามระเบียบ กสทช. ว8าด�วย
ค8าตอบแทนและค8าใช�จ8ายอ่ืนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลบังคับใช�อยู8ในปFจจุบัน จนกว8า
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติที่กําหนด
ข้ึนตามมาตรา ๗๑ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ ท่ีแก� ไขเพิ่ ม เติม  จะมีผลบัง คับใช�  และนํามาเสนอ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติให�ความเห็นในการ
ประชุมคร้ังต8อไป 

 



๔๗ 

 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๔ เร่ือง การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ8าย กลางปD 
ประจําปD ๒๕๖๒ และอนุมัติปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ8าย กลางปD ประจําปD 
๒๕๖๒ ของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปR ๒๕๖๓ ของสํานักงาน 

กสทช. : ยย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติงบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. จํานวน

ทั้งสิ้น ๖,๕๔๘.๓๒๙ ล�านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาต ิตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ งบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. จํานวน 

๕,๘๔๘.๓๒๙ ล�านบาท ประกอบด�วย 
๑) งบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. จํานวน 

๕,๕๙๘.๓๖๗ ล�านบาท 
๒) เงินจัดสรรเข�ากองทุนตามกฎหมาย จํานวน ๑๓๕.๐๐๐ ล�านบาท 
๓) งบประมาณรายจ8ายการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๑๔.๙๖๒ ล�านบาท 
๑.๒ งบประมาณรายจ8าย เพ่ือจัดสรรเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียงฯ เพื่อนําไปสมทบเข�ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร�างสรรค! จํานวน ๕๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 

๑.๓  งบประมาณรายจ8าย เพื่อจัดสรรเข�ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเ พ่ือ
การศึกษา ประจําปD ๒๕๖๓ เพิ่มเติม จํานวน ๒๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 

๒. อนุมัติงบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๓ ท่ีจัดสรรให�หน8วยงานภายใน
สํานักงาน กสทช. ตามโครงสร�างใหม8 จํานวน ๕ สายงาน และจํานวน ๔๘ 
หน8วยงาน จํานวนเงิน ๕,๕๙๘.๓๖๗ ล�านบาท ตามความเห็นคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

๓. รับทราบข�อสังเกตของท่ีประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห8งชาติ เร่ืองการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๓ ของ
สํานักงาน กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให�สํานักงาน กสทช. 
รับข�อสังเกตไปดําเนินการในส8วนท่ีเก่ียวข�องต8อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๕ เร่ือง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ8าย ประจําปD ๒๕๖๓ 
ของสํานักงาน กสทช. 

 
 



๔๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ :  ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด+วยเคร่ืองแบบและการแต�งกายของ กสทช. พ.ศ. .... : 
บย. 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร8างระเบียบ กสทช. ว8าด�วยเคร่ืองแบบและการแต8งกายของ กสทช. พ.ศ. .... 

ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให�สํานักงาน กสทช. นําระเบียบดังกล8าว
เสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก8อนนําไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เพ่ือให�มีผลบังคับใช�ต8อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๖ เร่ือง ร8างระเบียบ กสทช. ว8าด�วยเคร่ืองแบบและการแต8งกายของ 
กสทช. พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร�วมทางเทคนิคว�าด+วยการประสานและ

จัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) คร้ังที่ ๑๐ ในประเด็น
ด+านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคม : คณะทํางานร�วมทางเทคนิคฯ คบ.   

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด�านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานของ กสทช. ด�านกิจการโทรคมนาคม ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ ดังน้ี 
๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร8วมทางเทคนิคว8าด�วยการ

ประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว คร้ังที่ ๑๐ 
(The 10th Meeting of Joint Technical Committee on Coordinatioin 
and Assignment of Frequencies along Lao PDR – Thailand Common 
Border – JTC) ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ระหว8างวันท่ี ๑๖–๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ณ นครหลวงเวียงจันทน! สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๒. เห็นชอบรับรองบันทึกความตกลงร8วม ในส8วนของการประชุมเต็มคณะ 
(Agreed Minutes) การประชุม Working Group 1 (Broadcasting Service) 
และการประชุม Working Group 2 (Mobile and Non – broadcasting Services)  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได�มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๗ เร่ือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร8วมทางเทคนิคว8าด�วย
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย–ลาว (JTC) คร้ังที่ ๑๐ 
ในประเด็นด�านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุคมนาคม 

 



๔๙ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๘ : การคัดเลือกและแต�งต้ังรองเลขาธิการ กสทช. แทนรองเลขาธิการ กสทช. ที่จะ
ครบวาระตามมติที่ประชุม กสทช. : บย. 

 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได�พิจารณาวาระเร่ืองการคัดเลือกและแต8งตั้งรองเลขาธิการ กสทช. แทน 

รองเลขาธิการ กสทช. ท่ีจะครบวาระตามมติที่ประชุม กสทช. ตามท่ีสํานักงาน กสทช. 
นําเสนอแล�ว จึงมีมติ ดังน้ี 
๑. ไม8ต8อสัญญาจ�างรองเลขาธิการ กสทช. ที่จะครบกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

และให�ขยายระยะเวลาสัญญาจ�างของรองเลขาธิการ กสทช. ที่จะครบกําหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล8าวออกไปจนกว8าจะแต8งตั้งรองเลขาธิการ กสทช. 
ตามที่ มีการคัดเลือกใหม8เข�ามาปฏิบัติหน�าท่ี แต8ต�องไม8เกินกว8าหกสิบวัน
นับต้ังแต8วันครบกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๒. ให�สํานักงาน กสทช. แก�ไขระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส8วนที่เกี่ยวกับการบรรจุและแต8งตั้งบุคคลให�ดํารงตําแหน8ง
รองเลขาธิการ กสทช. โดยให�ดําเนินการคัดเลือกจากพนักงาน หรือบุคคลภายนอก 
ทั้งน้ี มอบหมายให�ประธาน กสทช. ลงนามก8อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให�มีผลใช�บังคับต8อไป โดยในการคัดเลือกรองเลขาธิการ กสทช. ครั้งนี้ 
ให�สํานักงาน กสทช. เปKดให�พนักงานและบุคคลภายนอกสมัครเข�ารับการ
คัดเลือกได� 

๓. ให�ตําแหน8งรองเลขาธิการ กสทช. เปMนตําแหน8งประเภทพนักงานตามสัญญาจ�าง
ของสํานักงาน กสทช. มีวาระการดํารงตําแหน8งคราวละ ๕ ปDนับแต8วันที่ได�รับ
การบรรจุและแต8งตั้ง และอาจได�รับการแต8งตั้งให�ปฏิบัติงานได�อีกไม8เกิน ๑๐ ปD 
ทั้งน้ี ไม8ให�นําระยะเวลาการดํารงตําแหน8งรองเลขาธิการ กสทช. ก8อนการแก�ไข
ระเบียบ กสทช. ว8าด�วยการบริหารงานบุคคลฯ ตามข�อ ๒ มานับรวมกับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน8งรองเลขาธิการ กสทช. ท่ีได�รับการบรรจุและแต8งตั้ง
ตามที่ได�มีการแก�ไข กรณีพนักงานประจําได�รับการคัดเลือกให�ดํารงตําแหน8ง
รองเลขาธิการ กสทช. ให�พนักงานผู�น้ันลาออกจากการเปMนพนักงานก8อนได�รับ
การบรรจุและแต8งตั้ง 

ทั้งน้ี ให�สํานักงาน กสทช. เร8งดําเนินการในเร่ืองดังกล8าวโดยเร็วต8อไป 
 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๘ เร่ือง การคัดเลือกและแต8งตั้งรองเลขาธิการ กสทช. แทนรองเลขาธิการ 
กสทช. ท่ีจะครบวาระตามมติท่ีประชุม กสทช. 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ืองอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ : การแต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการแก+ไขปPญหาวิทยุชุมชน : 

เลขาธิการ กสทช.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให�สํานักงาน กสทช. แต8งตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาแนวทางการแก�ไข

ปFญหาวิทยุชุมชน โดยมีองค!ประกอบ ได�แก8 ๑) ผู�แทนจากสํานักงาน กสทช. 
จํานวน ๕ คน ๒) ผู�แทนจากคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สภาผู�แทนราษฎร จํานวน ๕ คน และ ๓) ผู�แทน
จากหน8วยงานที่เก่ียวข�อง จํานวน ๕ คน อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห8งประเทศไทย 
จํากัด กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กระทรวง 
กลาโหม กรมการบินพลเรือน และนักวิชาการจากศูนย!เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส!
และคอมพิวเตอร!แห8งชาติ (NECTEC) โดยให�สํานักงาน กสทช. ทําหน�าท่ีฝyาย
เลขานุการ ท้ังนี้ โดยให�ดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และนําเสนอที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาต8อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๖.๑ เร่ือง การแต8งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการแก�ไขปFญหาวิทยุ
ชุมชน 

 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๒/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๒ พร�อมกล8าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล8าวปKดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
 


