
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

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

๑.    นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
 

๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชุม กสทช. ประจ าเลขาธิการ กสทช.  
๕. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 



๒ 
 

๘. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๙. นางสาวพยุงทรัพย์  เรืองสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
 

๑.   นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  
๒.   นางยุพา  ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๓. นางรวิภา  ด้วงแดงโชต ิ ผู้อ านวยการส านักบริหารคดีและนิติการ 
๔. นายนิพนธ์  จงวิชิต ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๕. นางสาวชนัณภัสร์  วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๖.  นางลักษมี  ประกอบกิจ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗.   นายรัฐพงศ์ โภคะสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการระดับสูง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
๘. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๙. นางสาวลักษมี  นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๑๐. นางสาวสุชารีย ์ ช่างทอง นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง ส านักบริหารคดีและนิติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

 ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมมากขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ได้มีหนังสือถึงส านักงาน กสทช. เพ่ือขอความ
ร่วมมือปรับลดเวลาและวันท างาน ซึ่งทราบว่าส านักงาน กสทช. ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสฯ ดังกล่าวแล้ว อาทิ การลดวันให้บริการในการด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบกิจการ ณ สถานที่ตั้งท าการเฉพาะในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เว้นการยื่นขอ
อนุญาตผ่านระบบ Online ให้บริการตามปกติ รวมทั้งให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from 
Home) เพิ่มขึ้น โดยให้มาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งท าการของส านักงาน กสทช. ได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ต่อวัน 
ตลอดจนการก าหนดเวลา เข้า – ออกงาน มากกว่า ๑ รอบ เป็นต้น ขอขอบคุณเลขาธิการ กสทช. และ
ส านักงาน กสทช. ที่ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเพ่ือป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยขอให้
ก าชับพนักงานและลูกจ้างได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และให้ส านักงานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.๑  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 

หมายเหตุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ แจ้งที่ประชุมว่าไม่ขอร่วมพิจารณาในระเบียบวาระ
รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ นี้ เนื่องจากไม่ได้
เข้าร่วมการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๒  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๓  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๔  : รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ฯ แจ้งที่ประชุมว่าไม่ขอร่วมพิจารณาในระเบียบวาระ
รับรองรายงานการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ นี้ เนื่องจากไม่ได้
เข้าร่วมการประชุม 

 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ 
กสทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที ่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติ กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : ทท. มท. คท.๑ คท.๒ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต หรือมอบหมายให้เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของส านักงาน กสทช. 
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  : รายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลางให้ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ชนะคดี 

ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๕๕/๒๕๕๘ ระหว่าง 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับเลขาธิการ 
กสทช. ที่ ๑ กสทช. ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี : มท.   

 

มติที่ประชุม  รับทราบค าพิพากษาศาลปกครองกลางให้ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ชนะคดี   
ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๒๒๕/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๕๕/๒๕๕๘ ระหว่าง 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับเลขาธิการ กสทช. 
ที่ ๑ กสทช. ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาล (๑) เพิกถอนค าสั่ง   
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ สทช ๕๐๐๓/๑๙๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีน าส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม
ของปีบัญชี ๒๕๕๔ ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อ
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และ (๒) ขอให้เพิกถอน
ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖      
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  : รายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลางให้ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ชนะคดี 
ในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๘๐/๒๕๖๓ ระหว่าง 
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ : มท.   

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานค าพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๒๘/๒๕๕๘ 

คดีหมายเลขแดงที่ ๒๘๐/๒๕๖๓ ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด ผู้ฟ้องคดี 
กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งศาล
ปกครองกลางมีค าพิพากษาให้ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ชนะคดี พิพากษา
ยกฟ้อง ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔  : รายงานค าสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) ถอนค าฟ้องและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความในคดีหมายเลขด า
ที่  ๑๐๙/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่  ๒๓๗/๒๕๖๓ ระหว่างบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี : มท.  

 
มติที่ประชุม  รับทราบค าสั่งศาลปกครองกลางอนุญาตให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 

(มหาชน) ถอนค าฟ้องและจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความในคดีหมายเลขด าที่ 
๑๐๙/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๓๗/๒๕๖๓ ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕  : รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : รท. 
 

มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ส านักงาน กสทช. ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยตาม
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. มีมติในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนและบริษัทฯ ทราบแล้ว 
ช่วงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓ เรื่อง ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖  : รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
ธุรกิจระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๒ : บส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการธุรกิจระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงของสายอากาศ     ตาม

แนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ   ตาม
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) : ปส.  

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงของสายอากาศ   

ตามแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ  
ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
จ านวน ๒๖ สถานี ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการจัดท าประกาศส านักงาน 
กสทช. เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒๖ สถานี 
ได้รับทราบและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงของสายอากาศในเงื่อนไข
แนบท้ายการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ตรงกับ
ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร : ปส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของส านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากเดิม นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร เปลี่ยนเป็น 
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๕๐ สถานี : ปส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๕๐ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ : การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนของ บริษัท อาร์เอส 
จ ากัด (มหาชน) : ขส. ปส. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการแจ้งเปลี ่ยนแปลงกรรมการผู ้ม ีอ านาจกระท าการแทนของ 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ.ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์)
  ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ : กสทช. รศ. ประเสริฐฯ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์) 

ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายเหรียญชัย 
เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา และนายไพรัช วรปาณิ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ 
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช. พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่  กสทช. รศ. 
ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๒ : รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการขายส่งบริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
 ขายส่งบริการ : ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการขายส่งบริการของผู้ประกอบกิจการ

โทรคมนาคมขายส่งบริการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง การ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ : รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการของบริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด 

: ปท.๑ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

โครงข่ายโทรคมนาคม ของบริษัท วาย-ฟาย เฟิร์ส จ ากัด ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๔ :  รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนหลังของปี ๒๕๖๒ : บส.  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ ในรอบ ๖ เดือนหลังของปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ : ปส.  
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของผู้ยื่นขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏ
ประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล 
๑ สถานี ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑๖๗ สถานี ได้แก่  
๑.๑ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๕๒ สถานี  
๑.๒ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๑๐๔ สถานี  
๑.๓ ประเภทกิจการบริการชุมชน  จ านวน ๑๑ สถานี  

๒. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป ข้อมูล วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๙ นิติบุคคล จ านวน ๗๓ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖ : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ 

มีนาคม ๒๕๖๓ : ปส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ของผู้ยื่นขอต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏประวัติว่ามีการ
ออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๔๗ สถานี 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๖๙ สถานี   
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน ๖๙ สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน  จ านวน ๙ สถานี  

 
 
 
 
 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗ : การยุติการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ระบบแอนะล็อก 
เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี : ปส.  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการยุติการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ 

ระบบแอนะล็อก ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ในวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี  
กับบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. รับทราบการน าส่งมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้ใช้บริการภายหลัง
การยุติการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ ระบบแอนะล็อก 
ตามแผนประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดสัญญาร่วมด าเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี     
ต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘ : แนวทางการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. กรณีการปลดระวางดาวเทียม

ไทยคม ๕ : ดบ. 
 
มติที่ประชุม รับทราบแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. กรณีการปลดระวาง

ดาวเทียมไทยคม ๕ พร้อมทั้งความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ 
กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม และข้อชี้แจงเพิ่มเติมของส านักงาน กสทช.  
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙ : รายงานการด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  : ปส. 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 
๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่มีมติมอบหมายให้ กสทช. พันเอก ดร.นทีฯ 
และส านักงาน กสทช. ชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑  : การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต ของบริษัท ซุปเปอร์ 

บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ : ปส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ช่องรายการ จ านวน ๔ ช่องรายการ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 ๑. ช่องรายการเดิม FX เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นช่องรายการ WAKUWAKU JAPAN 
 ๒. ช่องรายการเดิม Nat Geo People เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นช่องรายการ 

Discovery Channel 
๓. ช่องรายการเดิม Channel [V] International เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นช่องรายการ TLC 
๔. ช่องรายการเดิม FIGHT SPORTS เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเป็นช่องรายการ beIN SPORTS 1 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาช่องรายการที่ได้รับอนุญาต        
ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ     

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒  : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
(๑ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.     

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญชัยบรอดคาสติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นรวมใจไทรักถิ่น ความถี่ 
๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดนครพนม โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ   

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ  ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๑ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓) 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
 อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๕ สถานี) : ปส.    
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช.  กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)    
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (จ านวน ๕ สถานี) ดังนี้ 
๑. ขอเปลี่ยนแปลงความสูงของสายอากาศ จ านวน ๒ สถานี 
๒. ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศ จ านวน ๑ สถานี 
๓. ขอเปลี่ยนแปลงก าลังส่ง จ านวน ๒ สถานี 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(จ านวน ๕ สถานี)    

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๑ ลงวันที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓ ดังนี้ 

  ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
ในประเภทกิจการทางธุรกิจนี้ ในกรณีท่ีผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ได้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ อันเป็น
สาระส าคัญในการประกอบกิจการ และการอนุญาตอาจก่อให้เกิดช่องทาง
ในการแสวงหาประโยชน์ในทางธุรกิจตามมาได้ กสทช. จึงควรพิจารณาก าหนด
แนวนโยบายและมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นซ่าส์
 มีเดีย เน็ตเวิร์ก จ านวน ๒ สถานี กรณีตรวจพบการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไข
 การทดลองประกอบกิจการ : ปส.  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลเอก สุกิจฯ ท าหน้าที่ประธาน กสทช. กสทช. 

พันเอก ดร. นทีฯ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ)     
มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๑๒ 
 

๑. อนุมัติให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นซ่าส์ 
มีเดีย เน็ตเวิร์ก จ านวน ๒ สถานี ได้แก่ ๑) สถานี คลื่นซ่าส์ 94 MHz รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๓๙๕ และ ๒) สถานี สวีท FM รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๔๒๕ โดยให้มี
ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการเพียง ๖ เดือน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เนื่องจากพบการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 

๒. เห็นชอบก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยการออกค าสั่งทาง
ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือก าชับและตักเตือนให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
คลื่นซ่าส์ มีเดีย เน็ตเวิร์ก ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในโอกาสต่อไปให้ถูกต้อง ทั้งนี้ หากพบ
การกระท าผิดซ้ าอีกจะพิจารณาก าหนดมาตรการบังคับในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดยจะจัดท า
บันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลื่นซ่าส์ มีเดีย เน็ตเวิร์ก จ านวน ๒ สถานี กรณีตรวจ
พบการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๔ ดังนี้ 

  ผมขอสงวนความเห็นในการให้อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการ ในประเภทกิจการทางธุรกิจ ที่ยื่นค าขอต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง
ตามวาระนี้ ซึ่งปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ ในกรณีท่ี กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
มีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ  
ซึ่งมีลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวง
หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึงกรณี 
ที่ส านักงาน กสทช. พบว่า มีการฝ่าฝืนออกอากาศในขณะที่มีสถานะสิ้นสุด
ระยะเวลาการอนุญาต และในส่วนของเนื้อหารายการโฆษณาที่เข้าลักษณะ
เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับ
ดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อ
ใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดได้  



๑๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การให้ความเห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ   

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๘ ราย 
๔๓ ช่องรายการ  

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 
ตามข้อ 1. ด าเนินการตามข้อ 12 ข้อ 14 และข้อ 15 ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด และก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการที่มีเนื้อหากระทบต่อ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 ๓. เห็นชอบให้มีค าสั่งปรับทางปกครองแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒ ราย 
๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

 ๓.๑ กรณีบริษัท เคซีทีวี(นครสวรรค์) จ ากัด ช่องรายการ สถานีข่าวเพ่ือ
ชาวบ้านปากน้ าโพ เห็นควรอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ และเห็นควร
มีค าสั่งปรับทางปกครองให้บริษัท เคซีทีวี(นครสวรรค์) จ ากัด ช่องรายการ 
สถานีข่าวเพื่อชาวบ้านปากน้ าโพ ช าระในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา 
๓ วัน คิดเป็นค่าปรับทางปกครองรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท ตามมาตรา 
๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
โดยให้บริษัท เคซีทีวี(นครสวรรค์) จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครองดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

 ๓.๒ กรณีบริษัท นาซ่าแอนด์ซัน จ ากัด ช่องรายการ นาซ่าทีวี เห็นควรมีค าสั่ง
ปรับทางปกครองให้บริษัท นาซ่าแอนด์ซัน จ ากัด ช าระในอัตราวันละ  
๒,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓) เป็นระยะเวลา ๑๑ วัน คิดเป็นค่าปรับ
ทางปกครองรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 2539 
โดยให้บริษัท นาซ่าแอนด์ซัน จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครองดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง   



๑๔ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๕ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
เพ่ิมเติม    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖  : การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการ   

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ WION : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เอเชีย  
ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ช่องรายการ WION โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต  
๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ ใช้คลื่นความถี่       
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ WION   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗  : การอนุญาตให้บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
JKN CNBC :  ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เจเคเอ็น 
นิวส์ จ ากัด ช่องรายการ JKN CNBC โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับ
แต่วันที ่กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จ ากัด ประกอบกิจการ
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ JKN CNBC   

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘  : การอนุญาตให้บริษัท ทริปเปิ้ลพี คอนเวอเจ้นซ์ จ ากัด ประกอบกิจการ      เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่อง
รายการ Star K : ปส. 

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตของบริษัท ทริปเปิ้ลพี  

คอนเวอเจ้นซ์ จ ากัด ช่องรายการ Star K 
๒. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่     
แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทริปเปิ้ลพี คอนเวอเจ้นซ์ จ ากัด ช่องรายการ Star K 

๓. อนุญาตให้บริษัท ทริปเปิ้ลพี คอนเวอเจ้นซ์ จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Star K โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ทริปเปิ้ลพี คอนเวอเจ้นซ์ จ ากัด 
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่       
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Star K   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙ : การอนุญาตให้บริษัท สุขสบาย มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
มารวย ทีวี : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท สุขสบาย 
มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ มารวย ทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท สุขสบาย มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ มารวย ทีวี 

 



๑๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๐ : การอนุญาตให้บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จ ากัด ประกอบกิจการ      
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๒ ช่องรายการ : ปส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท แม็กซ์
มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต  
๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้  

 ๑. ช่องรายการ เอกลักษณ์ไทย     
 ๒. ช่องรายการ Unity TV    
  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๐ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จ ากัด 
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่       
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒ ช่องรายการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๑ : การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด ประกอบกิจการ   

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๔ ช่องรายการ : ปส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน ์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แกบ่ริษัท พีไฟว์ทีวี 
แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต  
๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้  

 ๑. ช่องรายการ Top TV     
 ๒. ช่องรายการ FILMMAX     
 ๓. ช่องรายการ ME TV  
 ๔. ช่องรายการ เนรมิต   
  
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๑ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด 
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๒ : การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบกิจการ   
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๑๐ ช่องรายการ : ปส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท เอเชีย  
ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน ๑๐ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้  

 ๑. ช่องรายการ ZEE NEWS    
 ๒. ช่องรายการ ZEE BUSINESS   
 ๓. ช่องรายการ ZING 
 ๔. ช่องรายการ ZEE TV   
 ๕. ช่องรายการ ZEE TAMIL   
 ๖. ช่องรายการ & TV (AND TV)   
 ๗. ช่องรายการ ZEE MARATHI   
 ๘. ช่องรายการ ZEE CINEMA  
 ๙. ช่องรายการ ZEE ETC 
 ๑๐. ช่องรายการ ZEE BOLLY WOOD 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๒ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่        
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๐ ช่องรายการ    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การอนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๐ 
ช่องรายการ : ปส. 

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แกบ่ริษัท เนกซ์ สเตป 
จ ากัด จ านวน ๑๐ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้  

 



๑๘ 
 

 ๑. ช่องรายการ FRANCE 24    
 ๒. ช่องรายการ NHK WORLD   
 ๓. ช่องรายการ BABY TV 
 ๔. ช่องรายการ Nat Geo Wild   
 ๕. ช่องรายการ FX   
 ๖. ช่องรายการ FOX ไทย   
 ๗. ช่องรายการ FOX CRIME 
 ๘. ช่องรายการ FOX LIFE 
 ๙. ช่องรายการ FOX FAMILY MOVIES 
 ๑๐. ช่องรายการ STAR CHINESE MOVIES 
 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ประกอบกิจการ
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๑๐ ช่องรายการ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๒๑ ช่องรายการ : ปส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน ์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แกบ่ริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๒๑ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี้  

 ๑. ช่องรายการ HLN  
๒. ช่องรายการ Baby TV  
๓. ช่องรายการ Nat Geo Wild  
๔. ช่องรายการ Nat Geo People  
๕. ช่องรายการ National Geographic Channel  
๖. ช่องรายการ FOX Sports  
๗. ช่องรายการ FOX Sports 2  
๘. ช่องรายการ FOX Sports 3  
๙. ช่องรายการ FIGHT SPORTS  
๑๐. ช่องรายการ FOX Thai  
๑๑. ช่องรายการ FOX Movies  
๑๒. ช่องรายการ FOX Crime  



๑๙ 
 

๑๓. ช่องรายการ FOX Family Movies  
๑๔. ช่องรายการ FOX Action Movies  
๑๕. ช่องรายการ FOX LIFE  
๑๖. ช่องรายการ STAR Chinese Movies  
๑๗. ช่องรายการ STAR Chinese Channel  
๑๘. ช่องรายการ tvN  
๑๙. ช่องรายการ Warner TV  
๒๐. ช่องรายการ FX  
๒๑. ช่องรายการ Channel [V] International 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๔ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๑ ช่องรายการ   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๕ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ของบริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ การ์ตูนคลับชาแนล 
(cartoon club channel) : ปส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยอนุมัติ ให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ โทรทัศน์                 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก 
ของบริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ การ์ตูนคลับชาแนล (cartoon 
club channel) ใบอนุญาตเลขที่ B1–S21040–0154–56 ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท การ์ตูน คลับ 
มีเดีย จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๕ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ของบริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ การ์ตูนคลับชาแนล 
(cartoon club channel)  



๒๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
 โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ ไ ม่ใช้คลื่นความถี่  ระดับท้องถิ่น 
 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ดี.เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค : ขส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้     
 ๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ดี.เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค ยกเลิกการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับท้องถิ่น นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ดี.เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค 
ด าเนินการภายหลังได้รับอนุญาตให้ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ ดังนี้  

 ๒.๑ ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ให้แล้วเสร็จ และแจ้งผลการด าเนินการมายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 ๒.๒ ด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลที่มีการพาดสายไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และแจ้งผลการด าเนินการรื้อถอนสายเคเบิ้ลให้ส านักงาน กสทช. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.ดี.เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีไม่
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน และกรณีสอบทาน
แล้วพบว่าช าระขาด รอบบัญชีปี ๒๕๖๑ : ขส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้พักใช้ใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีไม่ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 



๒๑ 
 

รอบบัญชีปี ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
จ านวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) บริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย จ ากัด ๒) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ตาคลี เคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค และ ๓) บริษัท ดิจิตอลเคเบิล อินเตอร์เน็ต จ ากัด   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตฯ ให้เร่ง
ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและเงินเพ่ิมให้แล้วเสร็จภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสทช.  
ให้ส านักงาน กสทช. เสนอมาตรการทางปกครองที่สูงขึ้นต่อคณะกรรมการ  
เพ่ือพิจารณาลงโทษทางปกครองต่อไป  
ทั้งนี้ เมื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ได้ด าเนินการ
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเรียบร้อยแล้ว ให้ผลของค าสั่งทางปกครอง
ที่สั่งให้พักใช้ใบอนุญาตอันเนื่องมาจากการไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ดังกล่าวระงับลงทันท ี

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๑๗ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ กรณีไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีหรือช าระไม่ครบถ้วน และ
กรณีสอบทานแล้วพบว่าช าระขาด รอบบัญชีปี ๒๕๖๑    

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๘ : การขอเพิ่มเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน์ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท. หรือ TPBS) จ านวน ๒๐ สถานที่ : ขส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
(ส.ส.ท. หรือ TPBS) เพ่ิมเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๒๐ สถานที ่

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอเพ่ิมเติมการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ TPBS) จ านวน ๒๐ สถานที่ 

 
 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๙ : การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (บริษัท ทริปเปิล วี
 บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี) : นส.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ
โดยไม่อนุญาตให้บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี 
เลขที่ใบอนุญาต B1-S20031-000๔-57 ได้รับสิทธิลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๖๑ เนื่องจากมี
สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี  
ไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
(บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๐ : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๒) : ชส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) 
และภาคผนวกอัตราการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางด าเนินการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๒. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) 
และภาคผนวกอัตราการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียงฯ ซึ่งให้ใช้อัตราเดียวกับอัตราตามภาคผนวกของประกาศ กสทช. 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
(ฉบับที่ ๓) ทั้งนี้ ให้น าประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนาม
ก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 



๒๓ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๐ เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการน าส่ง
เงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เศรษฐกิจ Insight” ทางช่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง TNN24 (ช่อง ๑๖) อาจมีเนื้อหา 
ไม่เหมาะสม : ผส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยเห็นชอบให้ยุติการด าเนินการตามค าร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ 
“เศรษฐกิจ Insight” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล     
ช่อง TNN24 (ช่อง ๑๖) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่เป็นไปตาม       
ค าร้องเรียน 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “เศรษฐกิจ 
Insight” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง TNN24  
(ช่อง ๑๖) อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : ผส. 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

คนชายแดน คลื่นความถี่ ๘๙.๗๕ MHz จังหวัดสระแก้ว (ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล  
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้สมาคม
สื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพ่ือความมั่นคง ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงคนชายแดน คลื่นความถี่ ๘๙.๗๕ MHz จังหวัด
สระแก้ว (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าสั่ง เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุดังกล่าว 
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่า



๒๔ 
 

การน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิด
ครั้งแรก     

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๒ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง คนชายแดน คลื่นความถี่ ๘๙.๗๕ MHz จังหวัดสระแก้ว 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๓ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอ านาจเจริญ คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz จังหวัด
อ านาจเจริญ (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงส่งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอ านาจเจริญ คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz 
จังหวัดอ านาจเจริญ (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง   
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการ
โฆษณาเกินกว่าการน าเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท
กิจการบริการสาธารณะ และขัดต่อภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และข้อ ๒๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าความผิดครั้งแรก     

 



๒๕ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียงส่งเสริมพัฒนาอาชีพจังหวัดอ านาจเจริญ คลื่นความถี่ ๙๕.๐๐ MHz 
จังหวัดอ านาจเจริญ (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖    

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นเมืองนครนายก คลื่นความถี่ ๙๖.๒๕ MHz 

จังหวัดนครนายก โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เอ.ไอ.มีเดีย โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
เค.เอ.ไอ.มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นเมืองนครนายก คลื่นความถี่ ๙๖.๒๕ 
MHz จังหวัดนครนายก ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟปรุงส าเร็จรูป แม่มดคอฟฟี่ หรือการโฆษณา
อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้
บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง 
ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เอ.ไอ.มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท้องถิ่นเมืองนครนายก คลื่นความถี่ ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดนครนายก ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะใช้อ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครอง
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นเมืองนครนายก 
คลื่นความถี่ ๙๖.๒๕ MHz จังหวัดนครนายก โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เอ.ไอ.มีเดีย 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    

 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านหนองครอบ 
คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
: บส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สบายธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านหนองครอบ  คลื่นความถี่ 
๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ น้ ามังคุดทิพย์มงคล ๕๕๕ ตราพนารินทร์ เลขสารบบอาหาร 
๒๒-๒-๐๐๙๕๓-๒-๐๐๙๙ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า โดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับบริการหรือสินค้านั้น หรือโดย
การใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือ
เกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หาก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายธุรกิจโฆษณา สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านหนองครอบ  
คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะใช้อ านาจก าหนดค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายธุรกิจโฆษณา สถานี
วิทยุกระจายเสียง บ้านหนองครอบ คลื่นความถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม่ 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : การก าหนดมาตรการทางปกครองต่อ บริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด สถานีโทรทัศน์  

ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี (Bright TV) กรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
ได้รับอนุญาตให้คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล : บส. 

 



๒๗ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. รับทราบกรณีบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด สถานีโทรทัศน์ ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี 
(Bright TV) มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เอนไซม์ เจนิฟู้ด 
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
Ricapil rapid เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ช่วงเวลาประมาณ ๑๓.๔๒ น. 
และผลิตภัณฑ์ยาน้ าตราหย่งชุน (YONG CHUN BRAND MIXTURE) เมื่อวันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๕ – ๑๑.๒๔ น. ที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เนื่องจาก กสทช. ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติรับทราบการ
ด าเนินการจัดอบรมและการชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของส านักงาน กสทช. และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเข้าข่ายเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ของผู้ประกอบกิจการฯ อีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับ กสทช. มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบการคืนใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิ ตอล (วันยุติการ
ออกอากาศ) ของบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด สถานีโทรทัศน์ ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี 
(Bright TV) หมายเลขช่อง ๒๐ ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0021-57 ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ 
ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี (Bright TV) ไม่ได้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเผยแพร่ออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนใดมิให้เป็นการขัดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการบังคับ
ทางปกครองต่อบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี (Bright TV) 
กรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เอนไซม์ เจนิฟู้ด  
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
Ricapil rapid เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ช่วงเวลาประมาณ ๑๓.๔๒ น. 
และผลิตภัณฑ์ยาน้ าตราหย่งชุน (YONG CHUN BRAND MIXTURE) เมื่อวันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๕ – ๑๑.๒๔ น. อีกต่อไป 

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ปส.) บันทึกประวัติการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ต่อไป 

 



๒๘ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง การก าหนดมาตรการทางปกครองต่อ บริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด 
สถานีโทรทัศน์ ช่องรายการ ไบรท์ ทีวี (Bright TV) กรณีมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพที่เข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และได้รับอนุญาตให้คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : ขอระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง และหนังสือขอความร่วมมือ
 ตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
 : บส.    
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง กรณีมีการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ไตรลาจิน่า (TRYLAGINA) อัลทีเมท คอลลาเจน เซรั่ม 
(ULTIMATE COLLAGEN SERUM) และระงับการมีหนังสือขอความร่วมมือให้
ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อน
ผสมเจี่ยวกู้หลาน (ใบหม่อน, ใบเจี่ยวกู้หลาน, รากชะเอมเทศและเห็ดหลินจือ) 
(ตรา ทีมิกซ์ ) WHITE MULBERRY PLUS JIAOGULAN HERBAL TEA (WHITE 
MULBERRY, JIAOGULAN, GLYCRYRRHIZA AND REISHI) (T-MIXES BRAND) 
เลขสารบบอาหาร ๗๔-๒-๐๓๓๕๗-๖-๐๐๐๕ ตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 
๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ เนื่องจาก กสทช. มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้บริษัท 
สปริง 26 จ ากัด ช่องรายการ SPRING 26 คืนใบอนุญาตฯ ตามที่บริษัทฯ      
ช่องรายการ SPRING 26 ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอคืน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทฯ ช่องรายการ SPRING 26 ไม่ได้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายในการเผยแพร่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนใดมิให้เป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก ต่อไป 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ปส.) บันทึกประวัติการกระท าที ่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท สปริง 26 จ ากัด ต่อไป 

 



๒๙ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๒๗ เรื่อง ขอระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง และ
หนังสือขอความร่วมมือ ตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : ขอระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามมติ กสทช. ในการประชุม

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ : บส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง กรณีบริษัท บีอีซี–

มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ 3 SD มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เคลลี่ 
(KELLY) ไบร์ท รีโซลูชั่น ครีม (BRIGHT RESOLUTION CREAM) เมื่อวันที่ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๔.๑๙ – ๑๔.๒๕ น. ที่เข้าข่ายเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมติ กสทช. 
ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเข้าข่าย 
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์        
ทั้งนี้ เนื่องจาก กสทช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้บริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ 3 SD 
คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อบริษัท บีอีซี–มัลติมีเดีย จ ากัด 
ช่องรายการ 3 SD ไม่ได้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการเผยแพร่ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืนใดมิให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอีก ต่อไป 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ปส.) บันทึกประวัติการกระท าที ่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท บีอีซ–ีมัลติมีเดีย จ ากัด ต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง ขอระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามมติ 
กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : ขอระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งปรับทางปกครอง และหนังสือขอความร่วมมือ
 ตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 : บส.   
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบให้ระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งทางปกครอง กรณีมีการโฆษณา

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิวหน้า Nuvite Melasis Cream และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ไวต้าพลัส ซึ่ง อย. วินิจฉัยแล้วว่าเป็นการโฆษณาซึ่งท าให้เข้าใจ
ผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อันเป็นการกระท าความผิด   
ตามประกาศ  กสทช. เรื่อง การกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายหลังได้รับค าสั่งให้ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
และระงับการมีหนังสือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑    
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เนื่องจาก กสทช. มีมติในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้บริษัท สปริงนิวส์ 
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์  คืนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. เป็นต้นไป 
ดังนั้น เมื่อบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ 
ไม่ได้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว การใช้มาตรการปรับ
ทางปกครองกับบริษัทฯ ย่อมไม่ได้ส่งผลต่อการก ากับดูแลการโฆษณา อาหาร ยา 
หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์แต่อย่างใด รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ในการเผยแพร่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อ่ืนใดมิให้เป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก ส่งผลให้ไม่มีความจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองต่อบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด 
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์ อีกต่อไป 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ปส.) บันทึกประวัติการกระท าที ่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด ต่อไป 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๙ เรื่อง ขอระงับการมีหนังสือแจ้งค าสั่งปรับทางปกครอง และ
หนังสือขอความร่วมมือ ตามมติ กสทช.  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑       
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



๓๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : กรณี บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 2
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เอ็มวีทีวี 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 2 ระงับการกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ มัลติ โฟร์ ออยส์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
น้ ามันมะพร้าว, น้ ามันงาม่อน, น้ ามันร าข้าว, น้ ามันกระเทียม) เลขสารบบอาหาร 
๑๐-๑-๐๑๙๔๙-๑-๑๑๖๒ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อัลติเมท คอลลาเจน    
เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-๑๐๒๔๙-๑-๐๒๗๗ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความ
หรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้า
โดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์     
หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูล
อันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)   
ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗    
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video To Home 2 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง 
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง กรณีบริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ Video 
To Home 2 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ
 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองกุงศรีเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนหนองกุงศรี
 รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๗๗ คลื่นความถี่ ๙๒.๕๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ : ปส.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๓๒ 
 

๑. อนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองกุงศรีเรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนหนองกุงศรี รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๗๗ คลื่นความถี่ 
๙๒.๕๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จ
ภายน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. เห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองกุงศรีเรดิโอ ด าเนินการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งช าระค่าด าเนินการตามอัตราที่
ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองกุงศรีเรดิโอ ไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป 
และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด   

๓. เห็นชอบให้ยกเว้นการช าระเงินเพ่ิมตามข้อ 9 วรรคสี่ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการยื่นแบบค าขอ
ทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๒. ด้วยเหตุที่
การยื่นค าขอเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
ซ่ึงผู้ยื่นค าขอมิได้มีเจตนายื่นค าขอล่าช้าตามนัยของกฎหมาย 

 อนึ่ง กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ขอเปิดเผยความเห็น โดยจะจัดท าบันทึกความเห็น
จัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ             ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๑ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบ
ค าขอทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองกุงศรีเรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนหนองกุงศรี รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๗๗ คลื่นความถี่ 
๙๒.๕๐ MHz จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๕/๗๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓๑ ดังนี้ 

  ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ในประเภทกิจการทางธุรกิจ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้  
ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม่สามารถ



๓๓ 
 

ยื่นต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับ
ดูแลด้วยความเฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดได้  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๒ : พิจารณาการสิ้นสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ กรณีมิได้ยื่นต่ออายุ

การทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนด จ านวน ๒๒๖ 
สถานี : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้มีสิทธิยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ 
จ านวน ๒๒๖ สถานี สิ้นสุดลงทันท ีนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

๒. เห็นชอบให้เพกิถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  
ซึ่งใช้ในการทดลองประกอบกิจการของสถานีตามข้อ ๑. นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
เพ่ือให้ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสิทธิในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าประกาศส านักงาน กสทช. เพ่ือประกาศ
รายชื่อผู้ทดลองประกอบกิจการที่สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง จ านวน ๒๒๖ สถานี ลงหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา ๓ วัน เพ่ือให้การรับทราบข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง  
ซึ่งกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒๒๖ สถานี ดังกล่าว 
ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์
ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๔. ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการที่มีสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
สิ้นสุดลง ด าเนินการรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ 
และท าลายหรือจ าหน่าย จ่าย โอนเครื่องวิทยุกระจายเสียงให้แก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่มีสิทธิในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตามข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั ่ง 
หากฝ่าฝืนส านักงาน กสทช. จะด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป  

๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (คส.) และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้คลื่นความถี่ การรื้อถอนสายอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ออกอากาศ การท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงหรือการจ าหน่าย จ่าย โอน



๓๔ 
 

เครื่องวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๓. หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป และให้ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ รายงานผลการ
ด าเนินการตรวจสอบ และส่งภาพถ่ายการรื้อถอนสายอากาศและการท าลาย
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศมายังส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ขส.) เพ่ือทราบ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๒ เรื่อง พิจารณาการสิ้นสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ 
กรณีมิได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ประกาศก าหนด
จ านวน ๒๒๖ สถานี 

   
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : พิจารณาค าร้องขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่งและ
 ที่ตั้งสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟกัส
 มีเดีย กรุ๊ป จ านวน ๒ สถานี : ปส.  
 
มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. รับค าร้องขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้ง

สายอากาศ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป  
 ๒. เห็นชอบการยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้ง

สายอากาศ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ลูกทุ่งเมืองไทย รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๐๑๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ดีไลท์พลัส รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๑๒๑ และเห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวทดลองประกอบกิจการตามข้อมูลที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้ง
สายอากาศเดิม  

 ๓. เห็นชอบการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป 
มีการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และที่ตั้งสายอากาศ
ในคราวต่อไป จะไม่สามารถน าเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเช่า หรือการปฏิเสธ
ให้ใช้พ้ืนที่มาเป็นเหตุแห่งการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง และ
ที่ตั้งสายอากาศได้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๓ เรื่อง พิจารณาค าร้องขอยกเลิกการขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี 
ที่ตั้งเครื่องส่งและที่ตั้งสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป จ านวน ๒ สถานี 

 



๓๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๔ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๑๕ ช่องรายการ : ปส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๑๕ ช่องรายการ   

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๕) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบกับข้อ ๑๒ ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถี่ อย่างเคร่งครัด กรณีแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่  
ของช่องรายการ Gone Viral TV ช่องรายการ Gone Viral Vogue และช่อง
รายการ Gone Viral X-treme ให้คณะกรรมการเห็นชอบล่วงหน้าน้อยกว่า
สามสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท 
ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๑๕ ช่องรายการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๕ : การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนตามมติ     

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ : ปส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ
โดยพิจารณาเห็นว่าเนื่องจากคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ไม่อาจส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะท างาน
เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนได้ ส่งผลให้องค์ประกอบของ
คณะท างานไม่เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงเห็นชอบให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชน  

 



๓๖ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิทยุชุมชนตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๖ : ขอขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : มส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.
 ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑๐ คณะ ออกไปอีก 1 ปี นับแต่
วันที่ครบก าหนด หรือจนกว่า กสทช. ชุดปัจจุบันจะพ้นวาระ ดังนี้ 

 (๑)  คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง 
  (๒)  คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 
  (๓)  คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาการรบกวน  
     วิทยุการบิน 
  (๔)  คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
  (๕)  คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
  (๖)  คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการ

ใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  (๗)  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ 
  (๘)  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง  
  (๙)  คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และก าหนดโครงสร้างอัตรา

ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  (๑๐)  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ 
                                         กิจการโทรทัศน์ 
 2. อนุมัติให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ ดร. เฉลิมชัย ผู้พัฒน์  
พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้ นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค เป็นอนุกรรมการ 
ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา 3๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จดัสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติ
หลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๓  



๓๗ 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๖ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด : ชท.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบ
สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท ดีแทค 
ไตรเน็ต จ ากัด และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากัด  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขออนุญาตเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแล 

เป็นการเฉพาะ : ปท.๑  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ประสานงานพื้นที่ก ากับดูแล

เป็นการเฉพาะ โดยมีพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในบริเวณที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าของพ้ืนที่ตามที่ได้แจ้งขอรับอนุญาตจาก 
กสทช. โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  

๒. เห็นชอบเงื่อนไขเฉพาะส าหรับผู้ประสานงานพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๓. อนุญาตให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น าคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะน ามาใช้
เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
ทั้งนี้ ให้ควบคุมการใช้งานให้อยู่ในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะเท่านั้น   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขออนุญาตเป็นผู้ประสานงาน
พ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 



๓๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ : การขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการของบริษัท ไทยแซท โกลบอล จ ากัด  
: ปท.๑ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุญาตให้
บริษัท ไทยแซท โกลบอล จ ากัด ขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการโทรคมนาคม
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ ๓ก/๖๐/๐๐๑  
ออกไปจนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้บริษัทฯ รายงานผลการด าเนินการ
ทุก ๓ เดือนจนกว่าจะเปิดให้บริการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกการกระท าผิด
เงื่อนไขในการอนุญาตของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ขอขยายระยะเวลาการ
เริ่มให้บริการก่อนก าหนดเวลาที่ต้องเริ่มให้บริการสิ้นสุดลง รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ 
ไม่รายงานผลการด าเนินการทุก ๓ เดือนจนกว่าจะเปิดให้บริการ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการติดตามและตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตต่อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการของบริษัท ไทยแซท 
โกลบอล จ ากดั 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคมแบบท่ีสาม : ปท.๑  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยอนุมัติ
ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม แก่บริษัท เบสท์เทคแอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม จ านวน ๒ บริการ 
ได้แก่ บริการให้เช่าใช้โครงข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Network) และบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยมีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี 
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ ทั้งนี้ โดยก าหนดเงื่อนไขในการอนุญาต ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง บริษัท เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : ขอขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

กสทช. และการลาออกของคณะอนุกรรมการ : คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายฯ, มส., มท. 

 
มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้าน

กฎหมาย กสทช. ออกไปอีก ๑ ปี นับแต่วันที่ครบก าหนด หรือจนกว่า กสทช. 
ชุดปัจจุบันจะพ้นวาระ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช.  ตามมาตรา 33 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒. อนุมัติการลาออกของ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.  

  
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. และการลาออกของคณะอนุกรรมการ   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าระเบียบดังกล่าวเสนอประธาน กสทช.  
เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๒ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... : นย. 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ไปจัดท ารายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเบิกค่า

รักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน กสทช. เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  



๔๐ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของ
พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การปรับปรุงแผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาการเตรียมความพร้อม  

ในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ : กสท., กทค., คณะท างานเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ, มท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบการปรับปรุงแผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาในการตรา  

พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการและกรอบ
ระยะเวลาในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ได้ปรับปรุง
ในข้อ ๑. 

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการ
ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ทราบ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การปรับปรุงแผนการด าเนินการและกรอบระยะเวลาการ
เตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง     
วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 



๔๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๕ : การพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
ภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (รอบท่ี ๑) : ทบ. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. เห็นชอบปรับกรอบวงเงินเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาล
ของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู่สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า”  
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
จากเดิมจ านวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นไม่เกินจ านวน ๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

 ๒. เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
ภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (รอบที่ ๑) จ านวน ๑๒ แห่ง 
เนื่องจากสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) และ ๕๒ (๒) ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ วงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๒๕๕,๙๙๙,๘๘๗.๐๐ บาท  

 ๓. เห็นชอบก าหนดรูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ 
“ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพ่ือให้การใช้จ่าย
เงินกองทุนวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ทันต่อการ
สนับสนุนในภาวะเร่งด่วนต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ดังนี้  

 ๓.๑ การสนับสนุนใช้รูปแบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยอนุมัติ
หลักการให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการลงนามใน MOU แทน 
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่อสู้ COVID-19 หลายพ้ืนที่ประกาศ
โปรโตคอลฉุกเฉินซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้คนออกจากพ้ืนที่ หรือ Lock Down 
ท าให้การเดินทางเพ่ือมาลงนามใน MOU ร่วมกันอาจเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก    

 ๓.๒ เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินให้มีความ
เหมาะสมโดยมีหลักการ ดังนี้  

  (๑) กรณี ๑ กิจกรรมการสร้างห้องแรงดันลบเพียงอย่างเดียว ให้เบิกจ่าย 
       ในครั้งเดียว  
  (๒) กรณี ๒ กิจกรรมมีการวิจัยร่วมด้วย ให้เบิกจ่ายเป็น ๒-๓ งวด  
       ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของส่วนราชการ  
 ๓.๓ งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ในทุกรายการ ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่าย

จากการด าเนินงานสถานพยาบาลของรัฐ สามารถขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณการใช้จ่ายเงิน โดยท าหนังสือแจ้งพร้อมเหตุผลความจ าเป็น 
มายังส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป      



๔๒ 
 

 ๓.๔ ครุภัณฑ์ในโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่สถานพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้  
ครุภัณฑ์ต่างๆ จะต้องมีตราของส านักงาน กสทช. ตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนดปรากฏให้เด่นชัด และสถานพยาบาลของรัฐมีหน้าที่ดูแล
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่าย
ของสถานพยาบาลของรัฐเอง ตลอดระยะเวลาที่ต้องรับผิดชอบแต่ละ
โครงการ เพ่ือกิจการอันเป็นประโยชน์ของสถานพยาบาลของรัฐต่อไป    

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐ
และโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ (รอบที่ ๑) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ : การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒
 ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการ
 โทรทัศน์ (เพิ่มเติม) : ทบ.  
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๖ เรื่อง การพิจารณา

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(รอบที่ ๓) ของสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เพ่ิมเติม) 
ออกไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณา ในครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ : การพิจารณาขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒
 ประจ าปี ๒๕๖๓ (รอบท่ี ๔) ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ : ทบ.  
    
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๓.๗ เรื่อง การพิจารณา

ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ทุนประเภทที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
(รอบที่ ๔) ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ออกไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณา ในครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ และจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ
สู้ สถานการณ์  “ไวรัส โคโรนา” สายพันธุ์ ให ม่  2019 (COVID-19)  : 
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ยย.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

ส านักงาน กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 



๔๓ 
 

 ๑. เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยให้จัดสรร
งบประมาณเงินงบกลาง เพิ่มเติม ในสัดส่วนร้อยละ ๙.๙๔ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ท าให้มีการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๕๔๔.๙๘๐ 
ล้านบาท (แผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้) ซึ่งเมื่อรวม
กับเงินงบประมาณงบกลางคงเหลือที่จัดสรรไว้ต้นปี จ านวน ๑๐๕.๔๐๐ ล้านบาท 
รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖๕๐.๓๘๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๙๔ ของแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓)  

 ๒. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
ภาคสนามของรัฐสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ให้กับสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐ จ านวน ๒๙ แห่ง 
จ านวนเงิน ๘๘.๖๔๘ ล้านบาท ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ      
โดยจัดสรรจากงบประมาณเงินงบกลาง ประจ าปี ๒๕๖๓  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง การพิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ 
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนาม
ของรัฐสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔   : เรื่องค้างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. .... : นย. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. ....  
ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับแก้ไข 
โดยให้ตัดข้อความในข้อ ๘ ของร่างระเบียบฯ  “...โดยผู้รับจ้างสามารถเรียกเก็บ
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกไม่เกินร้อยละ ๑๐” ออกไป    
โดยให้น าไปก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และให้น า
ระเบียบดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนน าไปลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๑ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. ....  

 



๔๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ :  ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของส านักงาน กสทช. (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย. นย. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของส านักงาน กสทช. (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้น าระเบียบดังกล่าวเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มี
ผลใช้บังคับต่อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๒ เรื่อง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของส านักงาน 
กสทช. (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔.๓ : แผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz : คณะอนุกรรมการ
ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒, คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ, ปส.  

 
มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน  

ในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz  
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณของส านักงาน กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๓ จ านวนวงเงิน ๕๘,๖๗๐,๘๐๐ บาท ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑) การจ้างออกแบบและผลิตสื่อเ พ่ือประชาสัมพันธ์การปรับปรุง

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับการเรียกคืน
คลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz จ านวน ๑๙,๑๓๑,๙๐๐ บาท 

๒) การจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน
ในระบบดิจิตอลเพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 
จ านวน ๑๗,๐๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กบัประชาชนในการโทรติดต่อสอบถามปัญหาต่าง  ๆกับทาง Call Center 
เห็นควรขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้ยกเว้น
ค่าบริการส าหรับการโทรเข้าเลขหมายโทรศัพท์ของทาง Call Center 
ดังกล่าว 



๔๕ 
 

๓) การประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลเพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz จ านวน 
๒๒,๕๒๖,๙๐๐ บาท 

๑.๒ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที ่ประชุมไปศึกษา
ความเป็นไปได้ในการก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการสามารถน ามาลดหย่อน
การน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
จะมีผลกระทบต่อแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง
และบริการเพื่อสังคม (USO) อย่างไรบ้าง 

๒. เห็นควรให้ส านักงานฯ พิจารณายืมเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยให้
ส่งใช้เงินยืมภายหลังจากที่ได้รับการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz 
ในส่วนของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือพิจารณาการใช้จ่ายจาก
งบกลางส านักงาน กสทช. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
เพ่ือรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ตามข้อ ๑. ภายในกรอบ
วงเงิน ๕๘,๖๗๐,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และน าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือทราบต่อไป  

 
หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๔.๓ เรื่อง แผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถ่ีย่าน ๗๐๐ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ   
  
 - ไม่มี –  
  
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

พรอ้มกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๐ น.  
 


