
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ 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. พีระพงษ์  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. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๒. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน  
   ส านักประธานกรรมการและการประชุม     
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  รักษาการแทนผู้อ านวยการ 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕.   นางสาวสชุญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

๖. นางสาวจุฑาสินี  ค าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๘. นางสาวนลินทิพย์  เลิศไพบูลย์ นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักสื่อสารองค์กร 
๙. นางสาวอุไรวรรณ  เล็กทับ นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู้ชี้แจง 
๑.   นายจิตนรา  นวรัตน์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย

ค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ 
๒.   รองเลขาธิการ กสทช.                          อนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน 
      (พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ)    ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ 
๓. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ อนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน

ในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ 
๔. นายสุธารักษ์  ธีร์จันทึก อนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน

ในการเรียกคืนคลื่นความถ่ีฯ 
๕.   นางสาวสุภัทรา  กฤตยาบาล ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ

โทรคมนาคม 
๖.   นายนิพนธ์  จงวิชิต นักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๗.   นางสาวใจทิพย์  ศรีโนนชัย ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๘.   นางสาวชนัณภัสร์ วานิกานุกูล ผู้อ านวยการส่วน ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๙.   นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วน ส านักกิจการดาวเทียมสื่อสาร 
๑๐. นางสาวพรพักตร์  สถิตเวโรจน์  ผู้อ านวยการส่วน ส านักกฎหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นายฉัตรชัย  กองอรรถ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๒.  นายเชต  เขมะคงคานนท์ เศรษฐกรปฏิบัติการระดับกลาง  
  ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม 
๑๓.  นางสาวพรกนก  เที่ยงธรรม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
๑๔.  นายปัญธกฤษฏิ์  บุญวิพัทธ์เสรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง 
  ส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 
 ๑. เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ประธาน กสทช. พร้อมด้วย เลขาธิการ กสทช.          

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (นายไตรรัตน์ 
วิริยะศิริกุล) และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ) และผู้บริหารส านักงาน กสทช. ร่วมถวาย
แจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ           
ณ พระบรมมหาราชวัง 

 ๒. ตามที่ ที่ประชุม กสทช.  ได้มีมติเห็นชอบให้น าคลื่นความถี่ ๔ ย่าน ได้แก่ คลื่นความถี่ 
๗๐๐ MHz  คลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz  คลื่นความถี่ ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz 
ไปประมูลเพ่ือให้บริการ 5G ขณะนี้มีผู้สนใจเข้ารับเอกสารการประมูลคลื่นความถี่
หลายราย อาทิ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด โดยจะเปิด
ให้ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารการประมูลได้จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ
ยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยก าหนดการประมูล
คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการ 5G ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งภายหลังการ
ประมูลเสร็จสิ้น กสทช. ต้องรับรองผลการประมูลภายใน ๓ วัน ดังนั้น ขอให้
กรรมการ กสทช. ช่วยงดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วย  

 
มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
มติที่ประชุม       รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   : เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการ กสทช. ขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จ านวน  
๒๓ เรื่อง ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์)  

ประจ าไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ :  กสทช. (รศ. ประเสริฐฯ)                       
  
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจ า กสทช. (รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์)  

ประจ าไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๓ ท่าน  
ได้แก่  นายเหรียญชัย  เรียววิไลสุข  ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา และ นายไพรัช วรปาณิ  
ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประจ า กทช.  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามเอกสารที่ กสทช.             
(รศ. ประเสริฐฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒  :   รายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจ าเดือน  

ตุลาคม ๒๕๖๒ : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 
ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ          
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ 
ผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ : รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ร้องเรียนของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ : รท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน ๒๐ เรื่อง ซึ่งส านักงาน 
กสทช. ได้มีการพิจารณาวินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. มีมติในการประชุม           
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งผลการพิจารณาให้           
ผู้ร้องเรียนและบริษัทฯ ทราบแล้ว ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ : รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ : วท. 
  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงาน 

กสทช. ได้ด าเนินการตามข้อ ๑๓ ของประกาศ กทช. เรื่องมาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มี
การกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ : รายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีที่กองทัพบก กองทัพอากาศ 

และกองบัญชาการกองทัพไทย ยื่นฟ้องคดีปกครองกับ กสทช. ส านักงาน 
กสทช. และเลขาธิการ กสทช. จ านวน ๓ คดี  : มท. 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีที่กองทัพบก กองทัพอากาศ 
และกองบัญชาการกองทัพไทย ยื่นฟ้องคดีปกครองกับ กสทช. ส านักงาน กสทช. 
และเลขาธิการ กสทช. จ านวน ๓ คด ี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๒๐๙๐/๒๕๕๘ คดี

หมายเลขแดงที่ ๑๐๔๙/๒๕๖๒ ระหว่างกองทัพบก ผู้ฟ้องคดี กับเลขาธิการ 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ ๑  กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

๒. ค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐๑/๒๕๕๘ คดี
หมายเลขแดงที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๒ ระหว่างกองทัพอากาศ ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช.  
ผู้ถูกฟ้องคดี 

๓. ค าสั่งจ าหน่ายคดีศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐๔/๒๕๕๘ คดี
หมายเลขแดงที่ ๙๑๓/๒๕๖๒ ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ฟ้องคดี 
กับ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑  กสทช.  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : การขอขยายระยะเวลาการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 

๔๗๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ : คท.๑  
 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบการขยายระยะเวลาการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 

๔๗๐ - ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยให้ส านักงาน กสทช.              
มีหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ ในหมายเลขช่องความถี่วิทยุ ๒๑ ๒๒ และ ๒๓ ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล เร่งรัดการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่ ๔๗๐ – ๕๑๐ 
เมกะเฮิรตซ์ ให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๖๓ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ๓๘๐ – ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และต้อง



๖ 
 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒. กรณีการชดเชยเยียวยาจากการปรับปรุงคลื่นความถี่ ส านักงาน กสทช. จะ
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ ๓๘๐ – ๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)         
ซึ่งไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ส าหรับการด าเนินการปรับปรุงการใช้คลื่น
ความถี่ตามหลักเกณฑ์นี้ หรือการถูกยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ : การสมัครเป็นสมาชิกองค์กร International Institute of Communications 

หรือ IIC ประจ าปี ๒๕๖๓ : ตย.  
 

มติที่ประชุม   รับทราบการสมัครเป็นสมาชิกองค์กร International Institute of Communications 
หรือ IIC ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยมีค่าสมาชิกรายปี ๕,๐๐๐ ปอนด์ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายการรายจ่ายอื่น ค่าบอกรับสมาชิก/ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก
ของส านักการต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  การแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด : มท. 

 
มติที่ประชุม รับทราบการแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

โครงข่ายเสมือนระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท ดาต้า ซีดีเอ็มเอ 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด       ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ 
 ธันวาคม ๒๕๖๒ : 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 

 



๗ 
 

 ๑. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาต ๑ นิติบุคคล  
๑ สถานี ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑๖๘ สถานี  
๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน   ๑๑๗  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   จ านวน     ๔๗  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน       ๔  สถานี  

๒. ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ ซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานี ขึ้นไป ข้อมูล วันที่ ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๒ นิติบุคคล จ านวน ๔๕ สถานี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  : การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ 
 ธันวาคม ๒๕๖๒ : ปส.  
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ของผู้ยื่นขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่ปรากฏ
ประวัติว่ามีการออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
๕๓ สถานี ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

 ๑. ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ   จ านวน     ๒๓  สถานี  
๒. ประเภทกิจการบริการสาธารณะ    จ านวน     ๒๒  สถานี  
๓. ประเภทกิจการบริการชุมชน    จ านวน       ๘  สถานี  

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑   : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด         

ช่องรายการ 8 : ปส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด               

ช่องรายการ 8  จากเดิม นายองอาจ สิงห์ล าพอง เปลี่ยนเป็น นางสาวนงลักษณ์       
งามโรจน์ ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒   : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)          

ช่องรายการ สบายดีทีวี และช่องรายการ 2  : ปส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)        

ช่องรายการ สบายดีทีวี และช่องรายการ 2  จากเดิม นายองอาจ สิงห์ล าพอง 
เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์ ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓  :  การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกจิการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๘ สถานี : ปส. 

  
มติที่ประชุม   รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จ านวน ๘ สถานี ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

   ๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชนคนเมืองลี้ โดย สมาคมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้  
๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียง Hotline Radio Pattaya โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

                                    เคเอ็ม. โปรดักชั่น    
 ๓.  สถานีวิทยุกระจายเสียง น้ าตาลตะวัน โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถานีวิทยุน้ าตาลตะวัน  

 ๔.  สถานีวิทยุกระจายเสียง สกายเวฟ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเวฟเรดิโอ   
๕.  สถานีวิทยุกระจายเสียง PS เรดิโอ (เฉลิมพระเกียรติ ต าบลเชื้อเพลิง)       
     โดย หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ประสพ ๒๐๑๓ มีเดีย 
๖.  สถานีวิทยุกระจายเสยีง แสงแก้วเรดโิอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสีม่วง เรดิโอ 

 ๗.  สถานีวิทยุกระจายเสียง นาข่า เรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นนทพันธ์ มีเดีย 
 ๘.  สถานีวิทยุกระจายเสียง NP เรดิโอ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนุ่มพร โปรโมชั่น 
 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔  : การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น 

จ ากัด  จ านวน ๗ ช่องรายการ : ปส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของบริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น 

จ ากัด จ านวน ๗ ช่องรายการ จากเดิม นายไชยยศ พนมสุวรรณ เปลี่ยนแปลงเป็น        
นายปัญจพล เยื่อใย ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๕  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บ

หลังจากยกเลิกการใช้บริการ True Visions (เลขที่ ๔/๒๕๖๑) : บส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้น

ค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บหลังจากยกเลิกการใช้บริการ True Visions (เลขที่ ๔/๒๕๖๑) 
ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๖  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ True 
Visions พร้อมกับยกเว้นค่าปรับ กรณียกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนดสัญญา
(เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑) : บส.  

  
มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการ

ใช้บริการ True Visions พร้อมกับยกเว้นค่าปรับ กรณียกเลิกการใช้บริการก่อนครบ
ก าหนดสัญญา (เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๗  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ ากล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑) : บส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงิน

ค่ามัดจ ากล่องรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑) 
เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหาตามค าร้อง และผู้ร้องเรียนยินดียุติเรื่อง 
ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผล
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๘  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับลดค่าบริการในกรณีที่           

ไม่สามารถรับชมรายการผ่านกล่อง True Visions ได้ตามปกติ (เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑)  
: บส.  

  
มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับลด

ค่าบริการในกรณีที่ไม่สามารถรับชมรายการผ่านกล่อง True Visions ได้ตามปกติ 
(เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑) ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๙  : ร้องเรียนขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดกรณี
ถูกเรียกค่าปรับอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๑) : บส.  

  
มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีหนังสือ

ชี้แจงรายละเอียดกรณีถูกเรียกค่าปรับอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย (เลขที่ ๘๑/๒๕๖๑) 
ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๐  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นการเรียกเก็บค่าปรับ

อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย (เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒) : บส.  
  
มติที่ประชุม รับทราบการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นการ

เรียกเก็บค่าปรับอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย (เลขที่ ๕๕/๒๕๖๒) ทั้งนี้ ตามมติ 
กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๑  : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

รายการผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions ได้ตามปกติ (เลขที่           
๖๘/๒๕๖๒) : บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบการถอนเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้

สามารถรับชมรายการผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม True Visions ได้ตามปกติ 
(เลขที่ ๖๘/๒๕๖๒) ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๒  : ร้องเรียนกรณีประสบปัญหาจากการไม่ได้รับคะแนนสะสม (True Point) หลัง

ช าระค่าบริการทรูวิชั่นส์ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด (เลขที่ ๖๓/๒๕๖๑)  
: บส.  

 
มติที่ประชุม รับทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาจากการไม่ได้รับคะแนนสะสม 

(True Point) หลังช าระค่าบริการทรูวิชั่นส์ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
(เลขท่ี ๖๓/๒๕๖๑)  ทั้งนี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 



๑๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒๓ :  รายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม
แทน กสทช. ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ : มท. 

 
มติที่ประชุม   รับทราบรายงานการมอบอ านาจช่วงให้ด าเนินคดีต่อศาลปกครองในด้านกิจการโทรคมนาคม

แทน กสทช. ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คดี ตามเอกสารทีส่ านักงาน กสทช. เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑  : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท  ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๘ ช่อง

รายการ  : ปส.   
  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท  ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ จ านวน ๘  
ช่องรายการ ดังนี้ 

 ๑. ช่องรายการ True Sport HD เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports HD 
 ๒. ช่องรายการ True Sport HD2 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports HD2 

๓. ช่องรายการ True Sport 2 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True  Sports 2 
๔. ช่องรายการ True Sport 5 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports 5 
๕. ช่องรายการ True Sport 6 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports 6 
๖. ช่องรายการ True Sport HD 4 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports HD 4 
๗. ช่องรายการ True Sport 7 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports 7 
๘. ช่องรายการ TRUE SPORT HD3 เปลี่ยนชื่อช่องรายการเป็น True Sports HD3 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท  ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด จ านวน ๘ ช่องรายการ   

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒  : การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ASIAN FOOD CHANNEL ของบริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด  : ปส.      

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุญาตให้บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ
จากเดิม ASIAN FOOD CHANNEL เป็นชื่อช่องรายการ Asian Food Network 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ASIAN FOOD CHANNEL 
ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 
 (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) : 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 
โดยอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (๒ สถานี)  
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ ดังนี้ 
๑. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาคภูมิใจเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ภาคภูมิใจเรดิโอ 

รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๒๙๔ คลื่นความถี่ ๑๐๔.๗๕ MHz 
๒. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ญาณนเรศว์ร เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ญาณนเรศว์ร 

เรดิโอ รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๓๔ คลื่นความถี่ ๙๗.๗๕ MHz 
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ) ขอสงวนความเห็น โดย
จะจัดท าบันทึกความเห็นส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓ เรื่อง การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับ ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง (๒ สถานี) (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๕/๒๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  
ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๓ ดังนี้ 
“ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุของ            
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นค าขอฯ ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงตามวาระนี้ 



๑๓ 
 

ซึ่งสะท้อนประเด็นปัญหาการก ากับดูแลกลุ่มผู้ทดลองวิทยุในกรณีท่ีไม่สามารถยื่น
ต่ออายุก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดลงได้ จึงเห็นควรให้ก ากับดูแลด้วยความ 
เฉียบขาด ไม่ต่อใบอนุญาตให้อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดได้” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๔ : การขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของจังหวัดนราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัด
นราธิวาส (รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๓๐๘) : ปส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ             
โดยเห็นชอบให้รับค าร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนราธิวาส (รหัสสถานี 
๑๑๕๒๐๓๐๘)  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการตามข้อ ๙ วรรคสี่ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยก าหนดให้จังหวัดนราธิวาส ด าเนินการยื่นแบบค าขอทดลองประกอบ
กิจการ พร้อมช าระค่าด าเนินการ ตลอดจนเงินเพ่ิมในอัตราสูงสุดตามที่ก าหนดใน
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากส านักงาน กสทช. หากฝ่าฝืนไม่
ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอทดลอง
ประกอบกิจการอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดลงทันทีนับแต่วันที่ครบก าหนด 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.   

วาระที่ ๕.๑.๔ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดนราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดนราธิวาส (รหัสสถานี ๑๑๕๒๐๓๐๘)   

 
 
 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๕ : การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
คนรักษ์สุขภาพ ท่าตูม เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักษ์สุขภาพท่าตูม         
เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๙ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดสุรินทร์ 
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ปส. 

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

ดร. นทีฯ  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ฯ และ กสทช. รศ. ประเสริฐฯ) มีมติเห็นชอบ
ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดย 
อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนรักษ์สุขภาพ ท่าตูม เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
คนรักษ์สุขภาพท่าตูม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๙ คลื่นความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz 
จังหวัดสุรินทร์ ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยให้มีระยะเวลาการ
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ กสทช. มีมติ   
อนึ่ง ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ) ขอสงวนความเห็น โดย
จะจัดท าบันทึกความเห็นจัดส่งให้ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ              ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่  ๕.๑.๕ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนรักษ์สุขภาพ ท่าตูม เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียงคนรักษ์สุขภาพท่าตูม เรดิโอ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๐๒๙ คลื่น
ความถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๕/๒๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๓  ขอให้บันทึกความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุมวาระที่ ๕.๑.๕ ดังนี้ 

 “ผมขอสงวนความเห็นในการพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้ทดลองฯ ประเภทกิจการทางธุรกิจ  
ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาทดลองตามใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และไม่
สามารถด าเนินการยื่นต่ออายุใบอนุญาตได้ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ 
จึงแสดงถึงความไม่พร้อมที่จะทดลองประกอบกิจการ  สมควรก ากับดูแลด้วยความ
เฉียบขาดไม่ต่อใบอนุญาตให้ อีก เพ่ือให้สามารถบรรลุ เป้ าหมายตามที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ก าหนดได้” 

 
 

 



๑๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๖  : การอนุญาตให้บริษ ัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Chic Station  : 
ปส.      

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย 
ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Chic Station โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๖ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 
Chic Station 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗  : การอนุญาตให้บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๖ ช่องรายการ  : 
ปส.  

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานีของ บริษัท บางละมุงเคเบิ้ล

ทีวี จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ  ได้แก่ ช่องภาพยนตร์ ช่อง 10  ช่องภาพยนตร์ 
ช่อง 37 ช่องภาพยนตร์  ช่อง 38  ช่อง BTV Plus  ช่อง BTV Life  และช่อง
ภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ทั้งนี้ ให้มีหนังสือแจ้งบริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จ ากัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่โดยเคร่งครัด           
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้
กรรมการ กสทช. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๒. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แกบ่ริษัท บางละมุง
เคเบิ้ลทีวี จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 



๑๖ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที ่๕.๑.๗ การอนุญาตให้บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จ ากัด ประกอบกิจการเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๖ ช่องรายการ              

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๘  : การอนุญาตให้บริษ ัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็น
ครั้งแรก ช่องรายการ ลั่นทุ่งทีวี  : ปส.    

  
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ ลั่นทุ่งทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี         
นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที ่๕.๑.๘ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก ช่องรายการ ลั่นทุ่งทีวี     

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๙  : การอนุญาตให้บริษ ัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์

ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก ช่องรายการ 
NEWS 360  : ปส.      

   
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก แก่บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย 
จ ากัด ช่องรายการ NEWS 360  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่  
กสทช. มีมติ  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๙ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด ประกอบ
กิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ที่ยื่นขอ
เป็นครั้งแรก ช่องรายการ NEWS 360    

 
 



๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๐ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓ หน่วยงาน : ปส.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz 
 ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร จ านวน ๓ สถานี  ได้แก่ ระบบ

เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๙๐.๕๐ MHz ระบบเอ.เอ็ม. ความถี่ ๗๙๒ kHz และระบบ  
เอ.เอ็ม. ความถี่ ๗๑๑ kHz   

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 
๑๐๒.๒๕  MHz 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๐  เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓ หนว่ยงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๑ :   การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

จ านวน ๑๑ หน่วยงาน  : ปส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๑๑ หน่วยงาน  ดังนี้ 
๑.   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๓.๐๐ MHz  
๒.   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔ สถานี  
๓.   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๗.๕๐  MHz 
๔.   สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี 
๕.   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ๒ สถานี 
๖.   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จ านวน ๓ สถานี  
๗.   สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบเอเอ็ม ความถี่ ๙๘๑ kHz 
๘.   สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส. ส านักพระราชวัง จ านวน ๒ สถานี 
๙.   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๖ สถานี 

 ๑๐. สถานีวิทยุศึกษา จ านวน ๒ สถานี 
๑๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา จ านวน ๑๖ สถานี  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๑  เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าป ี๒๕๖๓ ของสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
จ านวน ๑๑ หน่วยงาน   



๑๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๒ : การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก : ปส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ดังนี้ 

 ๑.๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน 
๙๘ ราย ๔๒๐ ช่องรายการ 

 ๑.๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จ านวน 
๑ ราย ๒๑ ช่องสถานี 

 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ตามข้อ ๑.๑ และ           
ข้อ ๑.๒ ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการที่มีเนื้อหากระทบต่อ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

 ๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้
ด าเนินการน าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔๙ ราย ๑๔๕ ช่อง
รายการ เพ่ือให้น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ และแบบแสดงข้อมูลสิทธิ
การเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ  
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๑๒  เรื่อง การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๓ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ช่องรายการ 
“กศทอ” : ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ : ปส. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     



๑๙ 
 

โดยอนุมัติ ให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา ช่องรายการ “กศทอ” : ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ ใบอนุญาต
เลขที่ B1-S21040-0201-57 ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้มูลนิธิฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๓ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของมูลนิธิชุมชน
ท้องถิ่นพัฒนา ช่องรายการ “กศทอ” : ทีวีเพ่ือการศึกษาและสัมมาชีพ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๔ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
จ านวน ๒ ช่องรายการ  : ปส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยอนุมัติ ให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ DIVA ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0065-56  และ
ช่องรายการ E !  Entertainment ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0067-56  
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้ง
ผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๔ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีของบริษัท ทรู 
วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ 

 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๕ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ช่อง
รายการ SATELLITE VARIETY : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท อาร์เอส  จ ากัด (มหาชน)  ช่องรายการ 
SATELLITE VARIETY ใบอนุญาตเลขที่  B1-S21040-0127-63 ตั้งแต่วันที่  ๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท บริษัท 
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
ส านักงาน กสทช. 
  

หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๕  เรื่อง  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  เพ่ือให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท อาร์เอส 
จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SATELLITE VARIETY 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท พี.ที.วี. โทรทัศน์ทางสาย
ศรีราชา จ ากัด ช่องรายการ บริษัท พี.ที.วี. โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จ ากัด : ปส.  
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ     
โดยอนุมัติ ให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท พี.ที.วี.
โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จ ากัด ช่องรายการ บริษัท พี.ที.วี.  โทรทัศน์ทางสาย
ศรีราชา จ ากัด  ใบอนุญาตเลขที ่ B1-S21040-0166-57 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ 
ด าเนินการเก่ียวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งผลการ
ด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากส านักงาน กสทช.  

 



๒๑ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๑๖ เรื่อง การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท พี.ที.วี.
โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จ ากัด ช่องรายการ บริษัท พี.ที.วี. โทรทัศน์ทางสายศรีราชา 
จ ากัด   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๑๗ : การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

จ านวน ๑๑ ช่องรายการ ของบริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท           
จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด) เป็นการแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย : ปส.  
บส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ โดยมอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย 
จ ากัด เพ่ือทราบว่าการแจ้งค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๑๑ รายการ ของ
บริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จ ากัด (ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด) ตามหนังสือ
แจ้งค าสั่งทางปกครอง ส านักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่  สทช. ๔๐๐๗/๓๘๓๖๑          
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นการแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ   
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จึงไม่ต้องด าเนินการแจ้งค าสั่งทางปกครองใหม่ และ
ให้บริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครองที่ค้างช าระในอัตรา
วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่บริษัท 
ดับเบิลยูวาย มีเดีย จ ากัด ฝ่าฝืนไม่จัดส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพ่ิมเติม
ภายในระยะเวลาที่ กสท. (ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ในขณะนั้น) ก าหนด จนถึง
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ บริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จ ากัด ได้รับ
ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๓๑๐ วัน รวมเป็นเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้แล้วเสร็จด้วย 

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๗  เรื่อง  การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑๑ ช่องรายการ ของบริษัท ดับเบิลยูวาย มีเดีย จ ากัด          
(ชื่อเดิมบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด) เป็นการแจ้งค าสั่งทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
 



๒๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๘ : การขอให้พิจารณาใหม่กรณีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงยืน เคเบิ้ล : ขส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
ดังนี้          
๑. รับทราบผลการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบบัญชีปี ๒๕๕๙ และ

พิจารณาเพิกถอนค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ 
ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงยืน เคเบิ้ล ตามมติ  กสทช.               
ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  

๒. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงยืน เคเบิ้ล เลขที่ใบอนุญาต B1-N21133-
0014-56 ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับ
ท้องถิ่น นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ  

๓. ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงยืน เคเบิ้ล ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รวมทั้งด าเนินการน าส่ง
เงินรายได้เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๘ เรื่อง การขอให้พิจารณาใหม่กรณีมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้ความถี่ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงยืน เคเบิ้ล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑๙ : เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ : มส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ โดยให้นายวิษณุ ปานวร พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้ง
ให้นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ เป็นอนุกรรมการแทน ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ         
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ โดยให้อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ 
(๒) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการจ่ายค่าตอบแทน 
ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑  



๒๓ 
 

 ทั้งนี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๑๙ เรื่อง เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒๐ : ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ระงับการโฆษณาการลงทะเบียน

แลกกล่องทรูดิจิตอลเอชดี ๒ (เลขที่ ๗๖/๒๕๖๐) : บส.  
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ระงับ
การโฆษณาการลงทะเบียนแลกกล่องทรูดิจิตอลเอชดี ๒ (เลขที่ ๗๖/๒๕๖๐)  
เนื่องจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ไม่มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๐ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ระงับการ
โฆษณาการลงทะเบียนแลกกล่องทรูดิจิตอลเอชดี ๒ (เลขท่ี ๗๖/๒๕๖๐)   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๑ :  ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาคั่นรายการของโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไบร์ท ทีวี ล าดับช่องที่ ๒๐ (เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒)          
: บส.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาคั่น
รายการของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไบร์ท ทีวี ล าดับช่องที่ ๒๐ 
(เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒) เนื่องจากมีการตรวจสอบแล้วระยะเวลาการโฆษณาไม่เกินที่
กฎหมายก าหนด  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๑ เรื่อง ร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาคั่นรายการของ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไบร์ท ทีวี ล าดับช่องที่ ๒๐ (เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒) 

 



๒๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๒ : ร้องเรียนกรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ดรุณีเรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๔.๒๕ 
MHz จังหวัดพะเยา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดรุณี เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดรุณี เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ดรุณีเรดิโอ  คลื่นความถี่ FM ๙๔.๒๕ MHz 
จังหวัดพะเยา ระงับการกระท าที ่เป ็นการเอาเปรียบผู ้บร ิโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลผสมรากสามสิบ ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนยา G๙๓/๕๖ 
ผลิตภัณฑ์จิมบาน่า ซีตรัง เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-๐๖๑๖ และ
ผลิตภัณฑ์เบต้า จินส์ซี เลขสารบบอาหาร ๑๓-๑-๑๔๙๕๙-๕-๐๓๓๔ หรือการ
โฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภค
เลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นหรือ  โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทาง
วิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้  หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดรุณี เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ดรุณีเรดิโอ  คลื่นความถี่ FM ๙๔.๒๕ MHz จังหวัดพะเยา ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๒ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ดรุณีเรดิโอ คลื่นความถี่ FM 
๙๔.๒๕ MHz จังหวัดพะเยา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดรุณี เรดิโอ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๓ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เอ็น พี  คอมมิวนิเคชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง ซูม
เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
เค เอ็น พี  คอมมิวนิเคชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง ซูม เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ 
MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโ ภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ น้ าเห็ดสกัดเพ่ือสุขภาพ มัชรูม พลัส เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-
๐๖๓๕๓-๑-๐๓๒๑ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระใน
ลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือ
กระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นหรือ  
โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ 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 าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
เค เอ็น พี คอมมิวนิเคชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง ซูม เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ 
MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๓ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค เอ็น พี  คอมมิวนิเคชั่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง ซูม เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ MHz จังหวัดสุราษฎร์ธานี โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๔ : กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คริสเตียน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คริสเตียน    
เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดหนองคาย โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  
  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
คริสเตียน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง คริสเตียน เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๗๕ 
MHz จังหวัดหนองคาย ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ ์วี ลูทีน พลัส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) Vee Lutein Plus (Dietary Supplement 
Product) เลขสารบบอาหาร ๕๐-๑-๐๔๑๕๗-๒-๐๐๒๖ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มี
ข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือ
สินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นหรือ  โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือ
ข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ
ข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้  หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด คริสเตียน เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง คริสเตียน เรดิโอ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดหนองคาย 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๔ เรื่อง กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด คริสเตียน เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
คริสเตียน เรดิโอ คลื่นความถี่  FM ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดหนองคาย โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๕ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง โมเดิร์นเวฟ คลื่นความถี่ ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดสตูล 
โดยบริษัท เกรท มีเดียกรุ๊ป จ ากัด  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เกรท มีเดีย
กรุ๊ป จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง โมเดิร์นเวฟ คลื่นความถี่ ๙๘.๕๐ MHz จังหวัด
สตูล ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาหอม
ตราคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนต ารับยา G๓๕/๔๐ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์
รากสามสิบ เลขทะเบียนต ารับยา G๙๓/๕๖ และผลิตภัณฑ์ยาริดสีดวง ตรา
คอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนยา G๙๓/๔๐ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือ
เนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดย
หลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้านั้นหรือ  โดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็น
ความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ 
(๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ทั้งนี้ หากบริษัท เกรท มีเดียกรุ๊ป จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง โมเดิร์นเวฟ           
คลื่นความถี่ ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดสตูล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 
กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๕ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง โมเดิร์นเวฟ คลื่นความถี่ 
๙๘.๕๐ MHz จังหวัดสตูล โดยบริษัท เกรท มีเดียกรุ๊ป จ ากัด  โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๖ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง แกรนด์เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๕.๕๐ MHz จังหวัด

นครราชสีมา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศักดิ์กัญญา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่าย
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ : บส.  

 
 



๒๘ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
ศักดิ์กัญญา สถานีวิทยุกระจายเสียง แกรนด์เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๕.๕๐ MHz จังหวัด
นครราชสีมา ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์           
๑) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ ามันโบราจ น้ ามันจากเมล็ดแฟลกซ์  น้ ามันงาม่อน 
น้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันจมูกข้าวสาลี  น้ ามันจากเมล็ดองุ่น 
และน้ ามันอีฟนิ่ง พริมโรส (ตรา เรด มอส) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๓-๐๖๘๕๐-๑-
๐๐๘๓  ๒) ผลิตภัณฑ์ ซัน คาร่า (โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิม
คอลลาเจนจากปลา และสารสกัดจากเปลือกสน (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เลขสารบบ
อาหาร ๑๓-๑-๐๖๙๕๐-๑-๐๐๑๕   ๑๑-๑-๐๓๖๕๔-๑-๐๐๗๘  ๑๐-๑-๐๔๗๔๑-๑-
๐๖๕๓  ๓) ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากของเหลวพฤกษชาติ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 
(เครื่องหมายการค้าอินทรา) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๓-๐๑๗๔๕-๑-๐๐๐๑  ๑๐-๓-
๐๑๗๔๕-๑-๐๐๐๔  ๔) ผลิตภัณฑ์ยากษัยเส้น สูตรเข้มข้นสมุนไพรไทย ตราน้ าทิพย์
โอสถ ๕) ผลิตภัณฑ์ บีจีเอ็ม ชนิดแคปซูลนิ่ม (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เลขสารบบ
อาหาร ๑๐-๓-๒๓๒๕๔-๑-๐๐๑๐  ๑๐-๓-๓๘๘๕๙-๑-๐๐๐๑ และ ๖) ผลิตภัณฑ์ 
เอ.วาย ฟินนิกส์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เลขสารบบอาหาร ๑๙-๑-๐๕๒๕๗-๑-
๐๘๔๙ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจ
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงาน
ทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับ
หนังสือแจ้งค าสั่งตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศักดิ์กัญญา สถานี
วิทยุกระจายเสียง แกรนด์เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๕.๕๐ MHz จังหวัดนครราชสีมา ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๖ เรื่อง กรณสีถานีวิทยุกระจายเสียง แกรนด์เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๕.๕๐ 
MHz จังหวัดนครราชสีมา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศักดิ์กัญญา โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีเข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

 



๒๙ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๗ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทย เขตทุ่งสร้าง คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz 
จังหวัดขอนแก่น โดยบริษัท เนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จ ากัด  โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท เนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง 
กรุ๊ป จ ากัดสถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทย เขตทุ่งสร้าง คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz 
จังหวัดขอนแก่น ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เอ็มทู เลขสารบบอาหาร ๒๐-๑-๐๑๑๕๓-๑-๐๐๔๑ และผลิตภัณฑ์ ดีท็อก
เลือด เอ็มทู หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการ
จูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันที
ที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท เนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง 
กรุ๊ป จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทย เขตทุ่งสร้าง คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ MHz 
จังหวัดขอนแก่น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับ
ทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๗ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นไทย เขตทุ่งสร้าง คลื่น
ความถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น โดยบริษัท เนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จ ากัด  
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                      

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๘ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง คาบาโน่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ MHz จังหวัด

สุโขทัย โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยาณทรัพย์ เฟอร์ติไลเซอร์ โฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
 



๓๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
กัลยาณทรัพย์ เฟอร์ติไลเซอร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง คาบาโน่เรดิโอ คลื่นความถี่ 
๘๘.๐๐ MHz จังหวัดสุโขทัย ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าเบอร์รี่รวม ๒๕% จากน้ าเบอร์รี่รวมเข้มข้นผสมสมุนไพรรวม 
(ตรา บัดดี้ เบอร์รี่) เลขสารบบอาหาร ๗๔-๒-๐๓๗๕๙-๒-๐๐๐๗ หรือการโฆษณา
อ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้
บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ 
สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ค าสั่งตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 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 กัลยาณทรัพย์ เฟอร์ติไลเซอร์
สถานีวิทยุกระจายเสียง คาบาโน่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ MHz จังหวัดสุโขทัย       
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๒๘ เรื่อง กรณสีถานีวิทยุกระจายเสียง คาบาโน่เรดิโอ คลื่นความถี่ ๘๘.๐๐ 
MHz จังหวัดสุโขทัย โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยาณทรัพย์ เฟอร์ติไลเซอร์ โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒๙ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วีเวฟ เอ็กครูซีฟ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัท ชั้นหนึ่ง มีเดีย จ ากัด  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท ชั้นหนึ่ง มีเดีย 
จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง วีเวฟ เอ็กครูซีฟ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัด
นครสวรรค์ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง



๓๑ 
 

และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร โซโรกิน่า พีพ่าร์ พลัส (SoroKina ppar plus) เลขสารบบอาหาร ๑๐-๓-
๓๐๘๕๗-๑-๐๐๐๓ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรือ
อ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท ชั้นหนึ่ง มีเดีย 
จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง วีเวฟ เอ็กครูซีฟ คลื่นความถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัด
นครสวรรค์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทาง
ปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๒๙ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วีเวฟ เอ็กครูซีฟ คลื่นความถี่ 
๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัท ชั้นหนึ่ง มีเดีย จ ากัด  โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๐ : กรณีบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 8  โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ : บส.  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ    
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท อาร์.เอส.
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 8 ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศรายการหรือการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอส.โอ.เอ็ม ดีทีเอ็กซ์ เลขสารบบอาหาร ๑๑-๑-
๑๐๒๔๙-๕-๐๑๖๐ หรือการโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะ
เป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรือ
อ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง 
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบข้อ ๕ (๒)  ข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ของ



๓๒ 
 

ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ หากบริษัท อาร์.เอส.
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 8  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.     
จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๐ เรื่อง กรณีบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 8  โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๑ : ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง” เม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
คลื่นความถี่ FM ๘๙.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสม : 
ผส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลธัญบุรี คลื่นความถี่ FM ๘๙.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการ
น าเสนอเนื้อหารายการ “คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง” ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรมของสื่อ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีการออกอากาศรายการ “คู่แข่งมอเตอร์ริ่ง” 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี คลื่นความถี่ FM ๘๙.๕๐ MHz กรุงเทพมหานคร อาจมีเนื้อหาไม่
เหมาะสม 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๒ : ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

คลื่นสุขภาพดีชีวีมีสุข คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz กรุงเทพมหานคร (ประเภท
กิจการบริการชุมชน) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื ่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ : ผส.  

 



๓๓ 
 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้มูลนิธิส่งเสริมอาชีพ
คนตาบอด  ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น
สุขภาพดีชีวีมีสุข คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz กรุงเทพมหานคร (ประเภทกิจการ
บริการชุมชน) เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช.           
จะด าเนินการออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ทั้งนี้ 
เนื่องจากการออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการโฆษณาหารายได้และเป็นการโฆษณาเกินกว่าการน าเสนอ
ภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการชุมชน และขัดต่อผนวก ข 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๒๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยการ
กระท าดังกล่าวเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่  ๕.๑.๓๒ เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นสุขภาพดีชีวีมีสุข คลื่นความถี่ ๘๗.๗๕ MHz กรุงเทพมหานคร 
(ประเภทกิจการบริการชุมชน) ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีปราฏ

ประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน            
๘ สถานี : ปส. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
โดยอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ 
จ านวน ๘ สถานี โดยให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน  นับแต่วันที่ 
กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ เว้นแต่กรณีผู้ทดลองประกอบกิจการ ซึ่งอายุใบอนุญาตรอบปัจจุบันยัง          
ไม่สิ้นสุดลงนั้น ให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับแต่วันที่อายุ
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ดังนี้ 

 



๓๔ 
 

 
๑. สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง  สถานีสยามเรดิโอ  
    รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๕๐๘ 
๒. สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง  สถานีศรีภูธร เรดิโอ  

      รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๓๒ 
๓. สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง  สถานีรักษ์ถิ่นเรา  

      รหัสสถานี ๐๒๕๒๑๓๑๐ 
๔. สมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง  สถานีคนบ้านแวง  

      รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๙๓ 
๕. สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยนาท  สถานีเมืองสหกรณ์หนองมะโมง 
    รหัสสถานี ๐๒๕๕๐๐๑๒ 
๖. วัดมะค่า สถานีวิทยุเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาวัฒนธรรม การบันเทิง 

รหัสสถานี ๐๕๕๒๐๑๖๓ 
๗. สมาคมสมัชชามวลชนเพ่ือความมั่นคง สถานีฮิบเอฟเอ็ม รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๕๓๘ 
๘. กลุ่มคนรักเชียงใหม่ ๕๑ สถานีรักเชียงใหม่ ๕๑ รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๑๘๗ 

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๓ เรื่อง การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กรณีปรากฏประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๘ สถานี   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๔: การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ของบริษัท ช่วยคิดช่วยท า จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงร่วมด้วยช่วยกัน 
จังหวัดอ านาจเจริญ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๔  ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง : ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของบริษัท 

ช่วยคิดช่วยท า จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงร่วมด้วยช่วยกัน  จั งหวัด
อ านาจเจริญ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๔ โดยให้มีระยะเวลาการทดลอง
ประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากปรากฏประวัติ
การออกอากาศขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการในเรื่องการฝ่าฝืนการ
ออกอากาศในขณะถูกระงับการออกอากาศของสถานีด้วยเหตุอายุใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง 

 ๒. เห็นชอบก าหนดมาตรการบังคับตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้มีหนังสือแจ้งเตือน
ทางปกครองเพ่ือก าชับให้ บริษัท ช่วยคิดช่วยท า จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง



๓๕ 
 

ร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ านาจเจริญ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๔  ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และเงื่อนไขแนบท้ายการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ หากพบการกระท าผิดซ้ าอีก จะพิจารณาก าหนดมาตรการ
บังคับในล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  

 
หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง การพิจารณาค าขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ของบริษัท ช่วยคิดช่วยท า จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงร่วมด้วย
ช่วยกัน จังหวัดอ านาจเจริญ รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๕๖๔  ภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓๕ : การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๑๙ ช่องรายการ : ปส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือ

ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๑๙ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑   บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓)  

 ๑.๒   กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) 
 ๑.๓   องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย   
                                     (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 
 ๑.๔   ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา) 
 ๑.๕   บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ช่องรายการ TNN24) 
 ๑.๖   บริษทั ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการ นิว 18 (NEW 18)) 
 ๑.๗   บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด (ช่องรายการ Nation TV) 
 ๑.๘   บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี) 
 ๑.๙   บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด (ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู)) 
 ๑.๑๐ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ช่องรายการ GMM25) 
 ๑.๑๑ บริษทั อาร์.เอส.เทเลิชั่น จ ากัด (ช่องรายการ 8) 
 ๑.๑๒ บริษทั โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนท์  
         (Mono 29)) 
 ๑.๑๓ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ 9 MCOT HD) 
 ๑.๑๔ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด (ช่องรายการ ONE)  
 ๑.๑๕ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี) 
 ๑.๑๖ บริษัท บีอีซ-ีมัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ 3HD) 
 ๑.๑๗ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด (ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี  



๓๖ 
 

                                     (AMARIN TV HD))  
 ๑.๑๘ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่องรายการ 7 HD)  
 ๑.๑๙ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่องรายการ พีพีทีวี  
                                     (PPTV))  

๒. กรณีเปลี่ยนแปลงผังรายการที่ กสทช. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศผังรายการ) 
อย่างเครง่ครัด 

๓. หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งข้อมูลรายการที่ผู้รับใบอนุญาตแสดง
ข้อมูลในเอกสารภายหลัง หรือพบภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตระบุประเภท
รายการไม่ เหมาะสม ส่ งผลให้ข้ อมูลสั ดส่ วนรายการข่ าวสารหรื อ
สาระประโยชน์ต่อสาธารณะไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือ 
ออกอากาศรายการในช่วงเวลาที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับ
เด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือจัดระดับความ
เหมาะสมรายการไม่สอดคล้องกับเวลาออกอากาศตามประกาศผังรายการ 
หรือแสดงข้อมูลบริการเพ่ือคนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ไม่สอดคล้องกับประกาศผังรายการ หรือมีการแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่
รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถูกต้อง ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขและรับผิดชอบต่อการแจ้งข้อมูลดังกล่าว และด าเนินการ
แก้ไข ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๔. มอบหมายให้ส านักก ากับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการตรวจสอบการออกอากาศ 
(Monitor) รายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้แสดงข้อมูลการออกอากาศในช่วงเวลา
รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อย
วันละ ๖๐ นาที  ระหว่างช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และ
ระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งควรเป็น
รายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมและไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา ทั้งด้านสติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน และก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการ
ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการเด็กและเยาวชน 
ตามข้อ ๗ ของประกาศผังรายการ เพ่ือความชัดเจนในการถือปฏิบัติของผู้รับ
ใบอนุญาต 
 

หมายเหตุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๕ เรื่อง การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ ของผู้ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๑๙ 
ช่องรายการ 

 



๓๗ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๖ : การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด           
ช่องรายการ Channel (V) International : ปส. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 

 ๑. อนุมัติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท มี  บรอดแคสติ้ง จ ากัด  
ช่องรายการ Channel (V) International ใบอนุญาตเลขที่ B1-S21040-0048-59 
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท มี  บรอดแคสติ้ง จ ากัด              
เพ่ือให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และน าเงินส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ พร้อมแจ้งผล
การด าเนินการต่อส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากส านักงาน กสทช.   

 
หมายเหตุ                    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๖  เรื่อง  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ของบริษัท มี 
บรอดแคสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ Channel (V) International 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๑.๓๗ : การตรวจสอบการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ตามหนังสือของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ 

จ ากัด และแนวทางการจัดเรียงช่องรายการภายหลังการคืนใบอนุญาต : สส.      
  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ           
โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ และ 
หลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผลการตรวจสอบการจัดเรียงช่องล่าสุด เมื่อวันที่  
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พบว่าบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ยังคงมีการ
จัดเรียงช่องรายการในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  (Must Carry)  
โดยน ารายการของตนเองหรือรายการในหมวดหมู่อ่ืน มาแทรกไว้ในช่องรายการ
ในหมวดหมู่ Must Carry จึงถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อประกาศ กสทช.ฯ 



๓๘ 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๓๗ เรื่อง การตรวจสอบการจัดล าดับบริการโทรทัศน์  ตามหนังสือ
ของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด และแนวทางการจัดเรียงช่องรายการ
ภายหลังการคืนใบอนุญาต 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๘ : การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๓๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๖๕๙/๒๕๕๙ 

ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ           
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  หรือรองประธาน กสทช. 

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินคดี
แทน กสทช. ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๓๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๖๕๙/
๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ
ส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)   

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขด าที่ 
๑๓๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๖๕๙/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ฟ้อง
คดี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหต ุ             ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๘ เรื่อง ด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๓๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ 
๖๕๙/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) 
และส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๙ : การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๔๕๗/๒๕๕๘ (คดี

หมายเลขแดงที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๒) ระหว่างบริษัท ซุปเปอร์เช็ง ปทุมธานี จ ากัด กับ
พวกรวม ๙๗ คน ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ กสทช. 
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) : มส.  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ           
ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสทช. (พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร)  หรือรองประธาน 

กสทช. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบใน



๓๙ 
 

การด าเนินคดีแทน กสทช. ในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๔๕๗/๒๕๕๘ (คดี
หมายเลขแดงที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๒) ระหว่างบริษัท ซุปเปอร์เช็ง ปทุมธานี จ ากัด 
กับพวกรวม ๙๗ คน ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และ 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒)   

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขด าที่ 
๑๔๕๗/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๒) ระหว่างบริษัท ซุปเปอร์เช็ง 
ปทุมธานี จ ากัด กับพวกรวม ๙๗ คน ผู้ฟ้องคด ีกับส านักงาน กสทช. (ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑) และ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๑.๓๙ เรื่อง การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดี
หมายเลขด าที่ ๑๔๕๗/๒๕๕๘ (คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๑๖/๒๕๖๒) ระหว่าง
บริษัท ซุปเปอร์เช็ง ปทุมธานี จ ากัด กับพวกรวม ๙๗ คน ผู้ฟ้องคดี กับส านักงาน 
กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑) และ กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒) 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๐ : กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน แชมป์เปี้ยน เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๐.๐๐ 

MHz จังหวัดนราธิวาส โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิดาภา สุไหงโก-ลก โฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : บส.   

 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            

จิดาภา สุไหงโก-ลก สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน แชมป์เปี้ยน เรดิโอ คลื่น
ความถี่ ๙๐.๐๐ MHz จังหวัดนราธิวาส ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลผสมรากสามสิบ ตราสมุนไพรคุณ
สัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา G 93/56 ยาน้ าสมุนไพรบ ารุงร่างกายผสมราก
สามสิบ ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา G 448/55 ยาแคปซูล
ผสมก าลังช้างสาร ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา G 94/56     
ยาน้ าผสมต้นก าลังช้างสาร ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา           
G 432/55  ยาแคปซูลผสมพลูคาว ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา 
G 259/55 ยาน้ าผสมพลูคาว ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา             
G 95/56 ยาระบาย ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา G 828/54 
และยาน้ ากษัยเส้น ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียนต ารับยา G 96/56 หรือ
การโฆษณาอ่ืนใดที่มีข้อความหรือเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นการจูงใจให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการหรือสินค้าโดยหลอกลวงหรือกระท าให้เกิดความเข้าใจ



๔๐ 
 

ผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือโดยการใช้หรืออ้างอิง
รายงานทางวิชาการ สถิติ หรือข้อมูลอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง         
โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิดาภา  สุไหงโก-ลก 
สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน แชมป์เปี้ยน เรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๐.๐๐ MHz 
จังหวัดนราธิวาส ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการ
ปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
จิดาภา สุไหงโก-ลก สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน แชมป์เปี้ยน เรดิโอ คลื่น
ความถี่ ๙๐.๐๐ MHz จังหวัดนราธิวาส ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาซาง ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นการ
ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ มีค าสั่งหรือค าวินิจฉัยว่าเป็นการ
ด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าความผิดตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
จิดาภา สุไหงโก-ลก สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน แชมป์เปี้ยน เรดิโอ          
คลื่นความถี่ ๙๐.๐๐ MHz จังหวัดนราธิวาส ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าว กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๑.๔๐ เรื่อง กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน แชมป์เปี้ยน เรดิโอ 
คลื่นความถี่ ๙๐.๐๐ MHz จังหวัดนราธิวาส โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิดาภา สุไหงโก-ลก 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๑ : มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด กรณีบริษัท 

ทร ูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงการใช้งานดาวเทียมไทยคม ๕ เป็น
ดาวเทียมไทยคม ๘  : บส.  

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
ดังนี้ 
๑. รับทราบการแจ้งผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ทรู วิชั่นส์ 

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้งานดาวเทียมไทยคม ๕ เป็นดาวเทียมไทยคม 
๘ เป็นไปตามข้อ ๑๕ วรรคแรก ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว โดย



๔๑ 
 

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ด าเนินการแจ้งผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านทางข้อความตัวอักษรวิ่งทางหน้าจอโทรทัศน์ (Streamer) ข้อความ 
SMS ข้อความผ่านระบบ IVR ทาง Call Center ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงหน้า
มากกว่า ๓๐ วัน  

๒. เห็นชอบมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
ดาวเทียมไทยคม ๕ เป็นดาวเทียมไทยคม ๘ ตามมาตรการชดเชยเยียวยา
ผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ เสนอ (ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่ TVG/REG/๐๒๓/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และท่ี TVG/REG/๐๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ 
๒.๑ กรณีสมาชิกประเภทรายเดือน รายปี บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

อุปกรณ์เพ่ือการรับชมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
๒.๒ กรณีสมาชิกประเภทชุดกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมประเภทขายขาด 

จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ (ในราคาพิเศษ) ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่ากล่อง 
Set top box ใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ ๘๐๐ – ๒,๖๐๐ บาท (แตกต่างกันไป
ตามประเภทของกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม) แต่จะได้รับชม
แพ็คเกจ Happy Family ฟรีเป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่แจ้ง
ขอรับสิทธิ์ 

 อนึ่ง ในอนาคตหากจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานดาวเทียม เนื่องจากสัญญา
สัมปทานสิ้นสุด ให้ผู้ให้บริการเสนอมาตรการเพ่ือชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการตาม
แนวทางมติดังกล่าวข้างต้น ให้ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๔๑ เรื่อง มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด กรณีบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนแปลงการใช้งานดาวเทียมไทยคม ๕ 
เป็นดาวเทียมไทยคม ๘  

  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๔๒ : การพิจารณาสนับสนุนเงินจากกองทุนในการจัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง 

(Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) : บส. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การสนับสนุนเงินจากกองทุนในการจัด
ให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง (Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ 
(Audio Description) โดยเห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุนวิจัย
และพัฒนาฯ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ในระบบ



๔๒ 
 

ดิจิตอล จ านวน ๑๙ ราย กรอบวงเงินงบประมาณ ๑๑๐,๐๑๖,๔๔๒.๐๐ บาท 
ตามความเห็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ  

๒. เห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนจัดให้มีบริการค าบรรยายแทนเสียง 
(Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในประเด็น
กรอบระยะเวลาการสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ โดยเปลี่ยนแปลง
จากไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือจะ
น าไปสู่กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรณีผู้รับใบอนุญาตฯ ที่เป็นหน่วยงาน
ราชการที่มีเหตุอันควรที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และ/หรือกระบวนการทางพัสดุ ที่ท าให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์และแสดง
หลักฐานตามระยะเวลาดังกล่าวได้แล้วเสร็จทันภายในก าหนด ให้เป็นอ านาจของ 
กสทช. ในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

 
หมายเหตุ              ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระท่ี ๕.๑.๔๒ เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนเงินจากกองทุนในการจัดให้มีบริการ 
ค าบรรยายแทนเสียง (Captions) และบริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒  : เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.   

ด้านกิจการโทรคมนาคม 
 
ระเบียบวาระที ่๕.๒.๑ : กรมการทหารสื่อสาร ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ เพื่อใช้งานส าหรับสถานี

เครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น (ILS/DME) ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และขอตั้งสถานี
วิทยุคมนาคม : คท.๑  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 
 ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 

๑. อนุมัติจัดสรรความถี่วิทยุให้กรมการทหารสื่อสารใช้ความถี่วิทยุในกิจการวิทยุ
น าทางทางการบิน (AERONAUTICAL RADIONAVIGATION SERVICE) กิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางการบินพาณิชย์ (AERONAUTICAL MOBILE (R) 
SERVICE) เพ่ือใช้งานเป็นสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ (ILS/DME) ณ สนามบิน
สระพรานนาค ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จังหวัดลพบุรี  ทั้งนี้ โดยให้
กรมการทหารสื่อสาร ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ดังนี้ 
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๑.๑ ให้ใช้ความถี่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาการใช้ความถี่วิทยุจะต้อง
แจ้งขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุก่อนวันสิ้นสุดการอนุญาตดังกล่าว เพ่ือให้
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 ๑.๒ หากกรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์ที่จะใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม 
และ/หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม จะต้องด าเนินการขออนุญาตใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากส านักงาน กสทช. ก่อนทุกครั้ง 

๑.๓ หากการใช้ความถี่วิทยุดังกล่าว ก่อให้เกิดการรบกวนกับข่ายสื่อสารอ่ืนที่
ได้รับอนุญาตอยู่ก่อน กรมการทหารสื่อสาร จะต้องยุติการใช้งาน และ
เป็นผู้แก้ไขข้อบกพร่องในทันที 

๑.๔ จะต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามท่ี กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. ให้กรมการทหารสื่อสาร ยืนยันการยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขในข้อ ๑. เป็น
หนังสือภายในเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้การอนุญาตในครั้งนี้เป็นอันสิ้นผล 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๑ เรื่อง กรมการทหารสื่อสาร ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ เพ่ือใช้
งานส าหรับสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพ้ืนดิน (ILS/DME) ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
และขอตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

 
ระเบียบวาระที ่๕.๒.๒ : แนวทางการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันบนโครงข่ายแห่งชาติ ส าหรับภารกิจป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่
เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ : คท.๑  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบแนวทาง 
การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันบนโครงข่ายแห่งชาติ ส าหรับภารกิจป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย รวมทั้งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (National  Mobile Broadband 
Network for Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) ดังนี้ 

 ๑. อนุญาตให้กลุ่มที่มีภารกิจโดยตรง กลุ่มที่มีภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ในลักษณะ
เครือข่ายร่วมตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ ใช้คลื่นความถี่ในช่วง ๘๑๔ – ๘๑๙ / ๘๕๙-๘๖๔ เมกะเฮิรตซ์ (๒x๕ 
เมกะเฮิรตซ์) ในลักษณะเป็นคู่ (FDD) โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. 
ก าหนด  



๔๔ 
 

 ๒. ต้องด าเนินการในลักษณะโครงข่ายแห่งชาติ กลุ่มผู้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศฯ
ข้อ ๖.๑ และข้อ ๖.๒ สามารถเข้าร่วมใช้โครงข่ายได้ตามความเหมาะสม และ
การบริหารก าหนดการจัดสรรทรัพยากรโครงข่าย และการก าหนดล าดับ
ความส าคัญ โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลางเพ่ือบริหาร
จัดการโครงข่ายร่วมกันส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือภายใต้ กปภ.ช. แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเงื่อนไขตามที่ กสทช. ก าหนด โดยคณะ
กรรมการฯ ดังกล่าว จะต้องยืนยันการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีและทางเทคนิค 
ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาใช้ความถ่ีร่วมกัน 

 ๓. ให้ใช้อุปกรณ์ชุมสายหลัก (PPDR Core Network) ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ/หน่วยอื่นได้โดยใช้สถานีฐาน (eNodeB) ร่วมกัน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการของอุปกรณ์ชุมสาย (PPDR Core Network) โดยอยู่ภายใต้
ระบบควบคุมปฏิบัติการ (Network Operation Center) และระบบควบคุม
ปฏิบัติการกลางแห่งชาติ (National Central Control Center)   

 ๔. สถานีฐานประจ าที่ eNodeB ทุกสถานี Coverage area  ห้ามซ้อนทับกัน 
และมีการเชื่อมต่อกับระบบชุมสาย (PPDR Core Network) ที่อยู่ภายใต้
ระบบควบคุมปฏิบัติการ (Network Operation Center) ทั้งนี้ ระบบควบคุม
ปฏิบัติการ (Network Operation Center) ดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ระบบ
ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการกลางแห่งชาติ (National Central Control Center)   

 ๕. กรณีหน่วยงานที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานใหม่ (eNodeB) หรือสถานีฐานเคลื่อนที่ 
(Mobile eNodeB) จะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อ กสทช. พร้อมเอกสารทางเทคนิค 
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสื่อสาร 3GPP MCPTT R13 การแพร่กระจายสัญญาณ
คลื่นวิทยุ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับโครงข่ายหลักที่มีอยู่  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกลางเพ่ือบริหารจัดการโครงข่ายร่วมกันส าหรับ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือยืนยันการเข้ากันได้ของเทคโนโลยี
และทางเทคนิค ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการวิทยุคมนาคม  

 ๖. เครื่องลูกข่าย User Equipmemt /อุปกรณ์ควบคุมสั่งการ Dispatch Console/
อุปกรณ์สถานีฐาน eNodeB/ ระบบควบคุมปฏิบัติการ (Network Operation 
Center) ที่หน่วยงานจัดหาจะต้องท างานร่วมกันได้กับโครงข่ายแห่งชาติที่มีอยู่แล้ว 
หรือจะต้องรองรับมาตรฐานทางเทคนิคระบบเปิด (Open Standard) ทั้งนี้ 
กสทช. อาจก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคและก าหนดให้มีการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานทางเทคนิคได้ตามความเหมาะสม  

 ๗. หากการใช้ความถี่วิทยุก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอ่ืนที่ได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนแล้ว หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้แก้ไข หรือระงับการใช้ทันที 

 ๘. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่ 
กสทช. ก าหนด และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  



๔๕ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๒ เรื่อง แนวทางการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันบนโครงข่ายแห่งชาติ ส าหรับ
ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
คลื่นความถี่เพ่ือสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๓ :  รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดวิธีการและเงื่อนไข

เพื่อทดแทน ชดใช้ และจา่ยค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – 
๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ : คณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย
ค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์ 

  
มติที่ประชุม  ๑. รับทราบรายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด

วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่ถูกเรียก
คืนคลื่นความถี ่ ย่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  

 ๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ิมเติมให้เกิดความชัดเจน แล้ว
น าเสนอ กสทช. ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้ กสทช. พิจารณาในการ
ประชุม กสทช. ครั้งต่อไป 

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.วาระท่ี ๕.๒.๓ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขเพ่ือทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ที่
ถูกเรียกคืนคลื่นความถีย่่าน ๒๕๐๐ – ๒๖๙๐ เมกะเฮิรตซ์  

๒. รองประธาน กสทช. พันเอก ดร. นทีฯ มีบันทึกที่ สทช. ๑๐๐๒/๙ ลงวันที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้บันทึกข้อความเห็นไว้ในหมายเหตุท้ายมติที่ประชุม กสทช. 
วาระท่ี ๕.๒.๓ ดังนี้ 
“กระบวนการในการน าคลื่นความถี่ที่มีผู้ใช้งานอยู่มาจัดสรรใหม่ประกอบด้วย  

๓ ขั้นตอน คือ  
๑.  การพิจารณาความจ าเป็นในการใช้คลื่นความถี่และความชอบด้วยกฎหมาย  

 ของสัญญาตามท่ีกฎหมายประกาศก าหนด 
๒.  กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน 
๓.  การน าคลื่นความถี่ไปจัดสรรใหม่  
ทั้งนี้ ก่อนจะมีการพิจารณาเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือ
จ่ายค่าตอบแทนต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ได้ผลชัดเจนก่อน ทั้งใน
เรื่องระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และความชอบด้วยสัญญา 
จึงจะสามารถน าผลไปด าเนินการต่อในขั้นตอนที่สองได้”  

 



๔๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๔ : ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ : จท.  ปบ.   

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับการ

บังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  ออกไป 
ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให้น าเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๕ :  ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนคิของเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ 

กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications 
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จ านวน ๒ ฉบับ : ทท. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป

ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile 
Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จ านวน ๒ ฉบับ  

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีฐาน กิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้
เทคโนโลยี IMT-2020 และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ส าหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย 
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications 
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศ
ดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนามก่อนน าไปประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับตรวจสอบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคม
และอุปกรณ์ ประเภทสถานีฐานและเครื่องลูกข่าย กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล  International Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี 
IMT-2020 ได้ ในย่านความถี่วิทยุหรือแผนความถี่วิทยุที่ กสทช. ก าหนด 
ภายหลังจากร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International 
Mobile Telecommunications (IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จ านวน ๒ ฉบับ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว เพ่ือรองรับการให้บริการ
ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 ย่านความถี่ ๒๖๐๐ เมกะเฮิรตซ์ และ ๒๖ กิกะเฮิรตซ์  

 



๔๗ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๒.๕ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม 
และอุปกรณ์ กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล International Mobile Telecommunications 
(IMT) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2020 จ านวน ๒ ฉบับ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๖ : รายงานสรุปผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ 

(WRC-19) : คบ.  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยรับทราบ
รายงานสรุปผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19) 
และรับรองผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19)  
ตามที่ปรากฏในกรรมสารสุดท้าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – วันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เมือง Sharm El Sheikh สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๖ รายงานสรุปผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๙ (WRC-19)   

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒.๗ : บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ 

ตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน : ดบ. 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตาม
แผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ 

จากดาวเทียม KTSat ๘ ดาวเทียม Measat๓  Measat ๓A และดาวเทียม 
Apstar ๗ รวมกันจ านวนไม่เกิน ๕.๕๐ ทรานสปอนเดอร์ เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  จนถึงไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาด าเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพ่ือให้บริการ 
วงจรดาวเทียมสื่อสารทดแทนตามสัญญาดังกล่าว 

๒. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ต้องบริหารจัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการวงจรดาวเทียม 
(ทรานสปอนเดอร์) ของดาวเทียมไทยคม ๕ เดิม ไม่ให้ได้รับผลกระทบ 
โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์จาก กสทช. ทั้งนี้ ในกรณีที่จ าเป็น 
กสทช. อาจก าหนดให้ส่งแผนเยียวยาผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบให้ กสทช. 
พิจารณาด้วย  

 



๔๘ 
 

๓. การอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตตามแผนการบริหารจัดการดาวเทียม          
ไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งคู่สัญญาตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศได้เห็นชอบร่วมกันไว้แล้วเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ บริษัท ไทยคม 
จ ากัด (มหาชน) น าช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติข้างต้นไปให้บริการ
นอกเหนือจากแผนการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน  

๔. บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้ กสทช. ทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ของแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน หรือมีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญ  

๕. เมื่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ มีผลใช้บังคับแล้ว บริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวให้ครบถ้วนโดยเร็วต่อไป 

๖. เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมด าเนินการให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามสัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศตามที่ได้มีการลงนามผูกพันตาม
สัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน  

๗. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ด าเนินการติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
ของการด าเนินการ ทั้งด้านข้อมูล แนวทางและกระบวนการด าเนินการตาม
แผนการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและชอบด้วยกฎหมายต่อไป  

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.

วาระที่ ๕.๒.๗ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
ต่างชาติ ตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๕ ในภาวะฉุกเฉิน   

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓  :  เรื่องการบริหารงานส านักงาน กสทช. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การขอลาการประชุมโดยให้ความเห็นต่อวาระต่างๆ เป็นหนังสือของ กสทช. 

ประวิทย์ ล่ีสถาพรวงศา : ปบ. 
   
มติที่ประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดส่งระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ เรื่อง การขอลาการประชุม

โดยให้ความเห็นต่อวาระต่างๆ เป็นหนังสือของ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา            
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช.  
พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนน าเสนอ 
ที่ประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา
ให้ กสทช. ประวิทย์ฯ ทราบด้วย 

 



๔๙ 
 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๓.๑  เรื่อง การขอลาการประชุมโดยให้ความเห็นต่อวาระต่างๆ เป็นหนังสือ
ของ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑ ประจ าปี 

๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๒ โครงการ : ทบ. 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการที่
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  ตามวัตถุประสงค์มาตรา 
๕๒ (๒) จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการพัฒนาระบบประเมินการจ าแนกผู้สูงอายุ เพ่ือออกแบบเครื่องอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินชีวิตประจ าวันผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ  Smart 
EMS เพ่ือเป็นระบบเตือนด้านความปลอดภัยให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ รหัสโครงการ    
B๒-๐๒๖/๑-๑-๖๒ หน่ วยงาน มหาวิทยาลั ยนครพนม ว ง เ งิ น จ า น ว น 
๔,๔๔๔,๗๘๐.๐๐ บาท   

๒. โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพ้ืนผิวจราจรโดย Machine Learning ด้วยข้อมูล
จาก Sensor ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย IoT รหัสโครการ  B๒-๐๔๐/๑-๑-๖๒ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงินจ านวน ๗,๘๕๖,๖๘๙.๐๐ บาท   

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๒  เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) จ านวน ๒  โครงการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี 

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) ตามขอบเขตของงาน : โครงการ
ผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพื่อน าเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ทบ. 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา

กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยเห็นชอบ
โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ 
ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) โครงการ
ผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือน าเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ โครงการ สารคดี...ย้อนอดีตที่ปลาย
ด้ามขวาน รหัสโครงการ B๑-๐๓๒/๒-๖๒ หน่วยงาน บริษัท ธิงค์กิ้ง เธิร์ด จ ากัด 
วงเงินจ านวน ๑๘,๔๕๒,๖๘๕.๐๐ บาท  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน  



๕๐ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๓.๓  เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๑) ตามขอบเขตของงาน : 
โครงการผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือน าเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี 

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ตามขอบเขตของงาน : โครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์
มาตรา ๕๒ (๒) ตามขอบเขตของงาน : โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๑ ราย 
ได้แก่ โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) รหัสโครงการ B๒-๐๓๒/๒-๖๒ หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงเงินจ านวน ๗,๗๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท  ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ๒๔ เดือน 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๔  เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ตามขอบเขต
ของงาน : โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ : การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ จ านวน ๔ โครงการ : ทบ. 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ

พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีท าความตกลงกับหน่วยงาน
ของรัฐ จ านวน ๔ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๙๗๑,๙๓๘.๐๐ บาท 
ดังนี้ 
๑. โครงการคุณธรรมได้ : ๔ คุณธรรมแห่งชาติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 

ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ๕ เดือน 
งบประมาณโครงการ ๑,๙๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท  

๒. โครงการศึกษารูปแบบรายการความรู้ทางวิทยุกระจายเสียงที่เหมาะสมกับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ ๑๒ เดือน งบประมาณโครงการ ๒,๕๘๑,๔๕๐.๐๐ บาท  

 ๓. โครงการการศึกษาออกแบบและจัดท าต้นแบบของระบบการค้าดิจิทัล
แพลตฟอร์มแห่งชาติ (National Digital Trade Platform) ของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 
งบประมาณโครงการ ๒๐,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๔. โครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์  เพ่ือความปลอดภัยในพ้ืนที่คูคลองเมืองเดิม 
และชุมชนใกล้เคียง ของกระทรวงกลาโหม ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๒ เดือน 
งบประมาณโครงการ ๕๗,๓๙๘,๔๓๘.๐๐ บาท 

 ทั้งนี้ โดยให้ด าเนินการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของส่วน
ราชการ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหากมีงบประมาณเหลือจ่ายในโครงการให้น า
ส่งคืนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ  

๒. ไม่เห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณี
ท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ จ านวน ๑๑ โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๓๗๓,๘๕๐,๗๘๙.๐๐ บาท เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  

 



๕๒ 
 

หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  
วาระที่ ๕.๓.๕  เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ประเภทที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ กรณีท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
จ านวน ๔ โครงการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ :  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏ ิบัตงิานในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย

และพ ัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๖ คณะ : ทบ.  

  
มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๖ คณะ ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ตามเอกสารที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี นับแต่วันที่มีค าสั่ง
แต่งตั้ง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๖ (๒) ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการจ่ายค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๑) 
๑.๑   พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน      อนุกรรมการ 
๑.๓   ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน อนุกรรมการ   
๑.๔   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕   อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๖   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    อนุกรรมการ 
        และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือผู้แทน             
๑.๗   พลเอก เฉลิม คูหาวิชานันท์                     อนุกรรมการ 
๑.๘   ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ อนุกรรมการ 

     ๑.๙   นายสมศักดิ์ พจน์ปฏิญญา อนุกรรมการ 
     ๑.๑๐ นายสมชาย ศกัดาเวคีอิศร อนุกรรมการ 
     ๑.๑๑ ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขานุการ  
     ๑.๑๒ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๓ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๕๓ 
 

 
๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุน

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ ๒)  

  ๒.๑   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลย ี        ประธานอนุกรรมการ 
               อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
     ๒.๒   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน       อนุกรรมการ 
  ๒.๓   ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน             อนุกรรมการ   
     ๒.๔   เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ     อนุกรรมการ  
            และสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน 
     ๒.๕   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน       อนุกรรมการ  
  ๒.๖   อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน                 อนุกรรมการ  
  ๒.๗   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม          อนุกรรมการ  
          วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
  ๒.๘   ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ        อนุกรรมการ   
  ๒.๙   พลตรี ปิยพล ผลาสินธุ์            อนุกรรมการ  
  ๒.๑๐ พันเอก ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด อนุกรรมการ  
  ๒.๑๑ ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา       เลขานุการ  
  ๒.๑๒ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๑๓ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
๓.๑   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒   ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๓.๓   เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ     อนุกรรมการ 
        และสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน 

      ๓.๔   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน       อนุกรรมการ 
      ๓.๕   อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน                อนุกรรมการ 
      ๓.๖   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์      อนุกรรมการ 
    และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
       ๓.๗   พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ                 อนุกรรมการ 
                                   ๓.๘   พลเอก เมธี พยอมหอม              อนุกรรมการ 
                                   ๓.๙   นายแพทย์ ธ ารง ทัศนาญชลี       อนุกรรมการ 
      ๓.๑๐ นายสาธิต  อนันตสมบูรณ์       อนุกรรมการ 
  ๓.๑๑ ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา       เลขานุการ  
    ๓.๑๒ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๓.๑๓ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ     



๕๔ 
 

๔. คณะอนุกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

  ๔.๑   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
     ๔.๒   อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน อนุกรรมการ 
                ๔.๓   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์      อนุกรรมการ 
              และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือผู้แทน 
      ๔.๔   ผู้แทนส านักงานการวิจัยแห่งชาติ                 อนุกรรมการ 
      ๔.๕   ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา                 อนุกรรมการ 
                          ๔.๖   ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย        อนุกรรมการ 
      ๔.๗   ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด        อนุกรรมการ 
      ๔.๘   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา         อนุกรรมการ 
      ๔.๙   ดร. รอม หิรัญพฤกษ์             อนุกรรมการ 
      ๔.๑๐ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์         อนุกรรมการ 
              และกิจการองค์กร 
     ๔.๑๑  รองเลขาธิการ กสทช.               อนุกรรมการ 
      สายงานกิจการโทรคมนาคม  
     ๔.๑๒  รองเลขาธิการ กสทช.                                      อนุกรรมการ 
                 สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์                       
      ๔.๑๓   ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา           เลขานุการ 
    ๔.๑๔  พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
      ๔.๑๕  พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา      ผูช้่วยเลขานุการ      

๕. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

 ๕.๑   อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ 
 ๕.๒   ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

๕.๓   นายฉัตรณรงค์  ฉัตรภูติ อนุกรรมการ 
๕.๔   นายนรชัย  ศรีพิมล อนุกรรมการ 
๕.๕   รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ 

              และกิจการองค์กร  
๕.๖    ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา            เลขานุการ                                                        

   ๕.๗   พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๘   พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๕๕ 
 

๖.  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและ 
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 

    เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
๖.๑   รองเลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการ               ประธานอนุกรรมการ 

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๖.๒   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน  อนุกรรมการ 

     ๖.๓   ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
     ๖.๔   ผู้อ านวยการส านักงบประมาณหรือผู้แทน  อนุกรรมการ 

     ๖.๕   อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
     ๖.๖   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์         อนุกรรมการ 
             และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือผู้แทน 
   ๖.๗   พลเอก ภุชพงษ์  พงษ์ศิร ิ   อนุกรรมการ 
   ๖.๘   พลเอก มานะ  นามพันธุ์    อนุกรรมการ 
   ๖.๙   นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์    อนุกรรมการ 
   ๖.๑๐ นายวิศรุต  สนธิชัย   อนุกรรมการ 
     ๖.๑๑ รองเลขาธิการ กสทช.                                  อนุกรรมการ 
           สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือผู้แทน 

๖.๑๒ รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน   อนุกรรมการ 
    กิจการโทรคมนาคมหรือผู้แทน  

     ๖.๑๓ ผู้อ านวยการส านักกองทุนวิจัยและพัฒนา              เลขานุการ 
                                   ๖.๑๔ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา        ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๖.๑๕ พนักงานส านักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทัง้นี้ ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๖ คณะ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ
ตามมติหลักการของที่ประชุม กสทช.  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๓ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.  

วาระที่ ๕.๓.๖  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ จ านวน ๖ คณะ   

 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖   :  เรื่องอ่ืนๆ  
 
 - ไม่มี - 
 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๐ น.  
 
     
 

 
 


