
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์        ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายอรรถชัย แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวสกลกฤตา  ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชาญณรงค์ มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวธนพร ลี้ตะกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนริศรา นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายวรวิวัฒน์ จันทร์นัตรศิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวกัญญ์วราร์ ผ่องสว่าง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวสิวิณี  วิศลดิลกพันธ์ ที่ปรึกษาจาก Deloitte 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
   
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดย มีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑. ให้แก้ไขมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เป็นดังนี้  
“มติท่ีประชุม อนุญาตให้ บริ ษัท บันนี่  เวนเจอร์  จ ากัด ช่องรายการ 

Playboy TV ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
และให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ  โดยมีเงื่อนไขห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
สาระเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางเพศ หรือมีผลกระทบต่อกา รให้เกิดความ 

javascript:showContact('1361')


๓ 
 

เสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  ถ้ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว กสท .อาจเพิก
ถอนใบอนุญาตในทันที   

 หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช.  
สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ" 

๒. ให้ตัด หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ ออก  
๓. ให้เพิ่มเติม หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ เป็นดังนี้ 
 “หมายเหตุ    กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา  

กลางณรงค์  ไม่ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระ ๔.๒๔ นี”้ 
๔. ให้เพิ่มเติม ข้อความของหมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒๘   

เป็นดังนี้ 
 “หมายเหต ุ
 ๑. กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระ 

ที่ ๔.๒๘ นี้  
 ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามที่แนบ” 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล                  

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 
  

 มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๓ สรุปการเข้าร่วมกับรัฐมนตรีประจ ากระทรวงกิจการภายในของประเทศญ่ีปุ่น 
Ministry of Internal Affairs (MIC) และการเข้าร่วมการประชุมระดับโลก  
ว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ครั้งท่ี ๑๓ (13th World Telecommunication/ICT indicators Symposium : 
WTIS-15) (ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท.พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์/ ส านัก



๔ 
 

วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์(ทส.)/ ส านักนโยบายและ
วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๔  การเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัท เบสท์ บรอดคาสติ้ง (2009) จ ากัด  

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

  
   มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๖ ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อ

วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๘๓/๒๕๕๘) (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช . โดยสายงานบริการคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และ

ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ ของผู้ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายด้วย 

 
วาระที่ ๓.๗ ค าสั่งยกค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับประกาศ 

กสทช. เรื่อง การก ากับดูแลโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก                 
(คดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๐๑๕/๒๕๕๘ ๒๐๑๘/๒๕๕๘ ๒๐๒๒/๒๕๕๘ และ
๒๐๒๓/๒๕๕๘) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

   
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๘  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้
บริการทรู วิชั่นส์ พร้อมยกเว้นค่าปรับ (เลขท่ี ๑๒/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙   เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขกล่อง

รับสัญญาณ True digital HD2 ให้สามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติด้วย 
(เลขที่ ๘๑/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๓๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๑  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งน าช่องรายการ
โทรทัศน์มาออกอากาศแทนช่อง GTH Football Extra HD และช่อง GTH 
Football Extra SD  (เลขที่ ๘๘/๒๕๕๘) : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้
สามารถรับชมช่องรายการในระดับความคมชัดสูง(HD) ตามท่ีได้มีการโฆษณา 
(เลขที่ ๗๙/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๖ 
 

วาระที่ ๓.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข     
ให้สามารถรับชมช่อง True 4U ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๘๖/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้
สามารถรับชมช่องรายการได้ตามท่ีมีการโฆษณา (เลขท่ี ๙๕/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๕ รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเริ่มการรับส่งโทรทัศน์เคลื่อนท่ีของ
ประเทศไทย (Mobile TV Services : Feasibility Report for Thailand) 
ฉบับภาษาไทย (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๑๖ รายงานการด าเนินการปรับแก้ไขขอบเขตการด าเนินงาน (Term of 
Reference : TOR) โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและการจัดการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ภายหลังมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๘ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ 

 ๒.  ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติ กสทช. และความ
เร่งด่วนในการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

 
วาระที่ ๓.๑๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบวาระ  



๗ 
 

กรรมการ กสท. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี ้
-   กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์  ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาแจกคูปองแก่

ครอบครัวที่ยังไม่ได้รับสทิธิ 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา  กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบท้าย  
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

 วาระที่ ๔.๑  สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่าง
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการ
ประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้าน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการด้าน
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ (ประธาน กสท.) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  

งามสง่า ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน กสทช. กสทช.พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ งดออกเสียง ในขณะที่ 
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงาน 
กสทช.  

๒.  พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ (ประธาน กสท.) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  
งามสง่า ไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การก าหนดสัดส่วนและวิธีการแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและระบบแอนะล็อกส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ออกอากาศคู่ขนาน/ออกอากาศ
เนื้อหาเดียวกัน ดังนี้ 

 ๒.๑ การให้บริการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในปัจจุบันยังคงได้รับความ
คุ้มครองสิทธิตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ซึ่งสามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่ได้รับไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยรายได้จาก
การประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้สัญญาสัมปทานได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการตาม
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๒.๒ การด าเนินการออกอากาศคู่ขนานโดยการออกอากาศทั้งระบบดิจิตอล
และแอนะล็อกด้วยเนื้อหาเดียวกันเป็นมติ กสท. ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
สามารถด าเนินการได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล นอกจากนี ้
ยังมีการออกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must 
Carry) เพื่อเป็นการรับรองหรือเป็นหลักประกันให้ประชาชนสามารถรับชมรายการได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 



๘ 
 

 ๒.๓  หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามประกาศ 
กสทช. ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีหน้าที่แสดงรายได้ในแต่ละปีเพื่อใช้ส าหรับ
การค านวณอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งการจะก าหนดวิธีการแจกแจงรายได้ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและ
บริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์น าเสนอนั้น ยังไม่ได้แสดงกลไกหรือกระบวนการที่จ ะ
พิสูจน์ได้อย่างมีน้ าหนักว่า จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ได้รับความ
คุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ดังนั้น จึงควรต้องค านึงถึงสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายด้วย 

๓. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์   
เห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดสัดส่วนและวิธีการแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลและระบบแอนะล็อกส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ออกอากาศคู่ขนาน/ออกอากาศเนื้อหาเดียวกัน ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ  โดยมีรายละเอียดความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑  และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๘ จ านวน ๘๔  สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม  
๒๕๕๘ จ านวน ๗๘ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช.  มีค าสั่ งแจ้ งระงับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการ
พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง                            
จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ 
ค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว    
จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

 ๔.  ให้ส านักงาน กสทช.  โดย สายงานบริหารคลื่นความ ถ่ีและภูมิภาค      
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 



๙ 
 

 
วาระที่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท

เฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๖ หน่วยงาน (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑) ) 

  
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบท
เฉพาะแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ จ านวน        
๖ หน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพบก จ านวน ๑๒๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  และมอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือให้
สถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพบก ออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันเว้นวันศุกร์ 
ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ -๑๘.๒๐ น. และรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๑๕ น. เป็นต้นไป 

 ๑.๒ สถานีวิทยุสราญรมย์ ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1575 kHz รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ 

 ๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 
103.00 MHz รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ 

 ๑.๔ สถานี วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระบบเอเอ็ม      
ความถ่ี 981 kHz รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ 

 ๑.๕ สถานีวิทยุศึกษา จ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๙ 

 ๑.๖ สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๐ 

๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามข้อ 
๑.๑ ถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด กรณี พักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะกระท ามิได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ตามข้อ ๑๔ (๖) ของประกาศ กสทช.ฯ ฉบับดังกล่าว 

 
หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังนี ้



๑๐ 
 

 ๑.๑. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๓๑ ราย ๓๘๗ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๑ 

 ๑.๒. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑ ราย ๒๒ ช่องสถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๒ 

 ๑.๓ มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งก าชับให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ โดยเคร่งครัด กรณีแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงผังรายการ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนทางปกครองให้ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๒๖๙ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑๓ ที่ไม่ได้ด าเนินการจัดส่งผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  ให้ด าเนินการจัดส่งผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการ 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. จะใช้มาตรการปรับทาง
ปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ      
เนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 

 
วาระ วาระที่ ๔.๕      ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรกของบริษัท แคสต์ 
คอร์ป จ ากัด ช่องรายการ Lady Channel (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้  บริษัท แคสต์ 
คอร์ป จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Lady Channel โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. 
มีมติ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์    
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามที่แนบ 

 



๑๑ 
 

 วาระที่  ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

    
 มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้  บริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จ ากัด  ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท.   
มีมติ ดังนี้ 

 ๑.๑ ช่องรายการ ลูกทุ่ง ซีทีเอช ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
 ๑.๒ ช่องรายการ The Dreamworks Channel ประเภทช่องรายการ 

ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
 ๑.๓ ช่องรายการ HITS  ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
 ๑.๔ ช่องรายการ Eurosport  ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว หรือ

ส่งเสริมสุขภาพ  
 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์    

ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 วาระที่  ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท     
ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จ ากัด  ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๔ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 ๑.๑ ช่องรายการ Channel NewsAsia ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๒ ช่องรายการ FRANCE 24 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๓ ช่องรายการ NHK WORLD TV ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๔ ช่องรายการ Stadium X Channel ประเภทช่องรายการกีฬาการ
ท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ และมติ กสท. ก าหนด ด้วย 



๑๒ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 

 วาระที่  ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
ช่องรายการ FOX Crime (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลืน่
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Fox Crime โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 
 
 วาระที่  ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่อง
รายการ Z PAY TV 38 และช่องรายการ Z PAY TV 39 (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี 
จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Z PAY TV 38 และช่องรายการ Z PAY TV 39 โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ป ี
นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 



๑๓ 
 

  
วาระที่  ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่น

ความถี่แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท มรดกไทย 
มีเดีย จ ากัด ช่องรายการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มรดกไทย  (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒))  

   
  มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ บริษัท มรดกไทย
มีเดีย จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมรดกไทย โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒. เห็นชอบให้บริษัท มรดกไทยมีเดีย จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์  เพื่ อ ให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ ไม่ ใ ช้คลื่นความ ถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก  
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มรดกไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และให้ด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้ วแจ้งผลการด าเนินการ
มายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 
 

 วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
จีเอ็มเอ็ม ไท ฮับ จ ากัด ช่องรายการ GTH On Air (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท จี เอ็มเอ็ม  
ไท ฮับ จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ GTH On Air โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  

๒. เห็นชอบให้บริษัท จี เอ็มเอ็ม ไท ฮับ จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ช่องรายการ GTH On Air ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และให้ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้วแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 
 
 วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท   
ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   



๑๔ 
 

   มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ท็อปไลน์ 

แชนแนล จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  แต่เนื่องจากพบประวัติการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และยังไม่เป็นที่ยุติ   
จึงก าหนดเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี้ 
 ๑.๑  หากข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายใน ๖ เดือน นับแต่ได้รับอนุญาตใหม่         
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้อายุใบอนุญาตลดลงกึ่งหนึ่ง (๖ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นสุด) 
 ๑.๒  หากข้อร้องเรียนเป็นที่ยุติภายหลังจากได้รับอนุญาตใหม่ไปแล้ว ๖ เดือน    
ว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้กระท าความผิดจริง ให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 
 วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท   
พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

   
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี 
แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ 
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 ๑.๑ ช่องรายการ JOSEON FILM ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง และอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๒ ช่องรายการ Bombay Movies ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง      
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๓ ช่องรายการ Dee Dee TV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง และอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ             
และเนื้อหารายการ 



๑๕ 
 

 
 วาระที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ยูนิ
เวอร์แซล มี เดีย เอนเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ทีวี  ช๊ อปป้ิง : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ยูนิเวอร์
แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ ทีวี ช๊อปปิ้ง โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒. บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  ต้อง เริ่มด าเนินการ
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามแผนการให้บริการ หรือแผนการลงทุนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
รับอนุญาตจาก กสท. ตามข้อ ๑๒ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการ             
และเนื้อหารายการ 
  
 วาระที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ดีมี
เตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๕ ช่องรายการ โดยให้มอีายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

 ๑.๑ ช่องรายการ N-EXT Movies ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง    
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๒ ช่องรายการ N-EXT Series ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง      
และอื่นๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๓  ช่องรายการ N-EXT Music ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



๑๖ 
 

 ๑.๔  ช่องรายการ N-EXT วันวาน ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๕ ช่องรายการ LIFE TV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา  
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 
 วาระที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช่คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ RICH CHANNEL 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ RICH CHANNEL โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ      
เนื้อหารายการ 
 

 วาระที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก บริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง กรณี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้องค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการเพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อค บริการสาธารณะประเภทที่หนึ่ง โดยให้มีใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ หรือวันสิ้นสุดตามแผนการยุติการออกอากาศในระบบแอนะล็อคที่ กสท.ให้ความ
เห็นชอบ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน 



๑๗ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม พิจารณา       
การใช้งานคลื่นความถ่ีส าหรับการเช่ือมโยงสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อรองรับการประกอบกิจการสาธารณะ
ประเภทหนึ่ง 

หมายเหตุ   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์   
ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 วาระที่ ๔.๑๘ ผลการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสาร 
ไม่ครบถ้วน (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
  มติท่ีประชุม  
  ๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ  กสทช. ผศ.ดร. 
ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) มีมติให้ผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี จ านวน ๒๐ ช่องรายการ 
ดังต่อไปนี้ ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อ กสท. เพื่อประกอบการพิจารณา ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตฯ 

๑.๑ บริษัท พะงัน เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ PHA-NGAN CHANNEL  
๑.๒ บริษัท จีซีที มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ กอล์ฟ ชาแนล 
๑.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM CHANNEL  
๑.๔ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ONE   
๑.๕ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ คิงส์ (King)  
๑.๖ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์สตาร์ (Super star)  
๑.๗ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ แชมป์ มิวสิค (Champ Music)  
๑.๘ บริษัท ดิจิตอล เทเลวิช่ัน เน็ทเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ DTV ข่าวท้องถ่ิน  
๑.๙ บริษัท จี.ซี.กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย  
๑.๑๐ บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ช่องรายการ เฉลิมกรุงทีวี  
๑.๑๑ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Hit STATION TV  
๑.๑๒ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SHOW CHANNEL  
๑.๑๓ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ HAPPY CHANNEL  
๑.๑๔ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MAJOR CHANNEL 
๑.๑๕ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ THAI CHANNEL  
๑.๑๖ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ HIT CINEMA  
๑.๑๗ บริษัท บุญรักษา มหาโชค จ ากัด ช่องรายการ เกรซ ทีวี (Grace TV)  
๑.๑๘ บริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ R Channel  
๑.๑๙ หจก.จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิช่ัน ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ิน (CNtV)  
๑.๒๐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลาเคเบิล เน็ทเวิร์ค ช่องรายการ ยะลาเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตฯ เร่งด าเนินการ
จัดท าเอกสารตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 



๑๘ 
 

๒๕๕๘ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตฯ โดยมี
จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี ้

 ๒.๑ บริษัท มีเดีย วันครีเอช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Green On T.V.  
 ๒.๒ บริษัท บียอนโปร จ ากัด ช่องรายการ Siam Station  
 ๒.๓ บริษัท บียอนโปร จ ากัด ช่องรายการ Thai Station  
๓.  เห็นชอบการขอยกเลิกการประกอบกิจการของบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากัด ผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ีช่องรายการ Bang Channel และบริษัท มรดกไทยมีเดีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มรดกไทย โดยยกเลิกการประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘  

๔. เห็นชอบรับ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป เนื่ องจากกรม
ประชาสัมพันธ์ ผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตฯ รายการ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อข่าวสาร
และความรู้ (PRD2) และบริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ผู้ยื่นค าขอรับอนุญาตฯ ช่องรายการ HI CABLE TV  
SONGKHLA ได้ด าเนินการยื่นเอกสารตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านโทรทัศน์ ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อส านักงาน 
กสทช. แล้ว 

 
หมายเหตุ    ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

 วาระที่ ๔.๑๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน 
๕ ราย ๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๕ ราย ๗ ช่องรายการ ดังนี้ 

 ๑.๑ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
ผ่านดาวเทียม เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0032-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ 

 ๑.๒ บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ ทูนามิ เลขที่ใบอนุญาต    
B1-S21040-0603-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 ๑.๓ บริษัท บ๊วย แรบบิท จ ากัด ช่องรายการ Rabbit Channel เลขที่
ใบอนุญาต B1-S21040-0013-58 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๔ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ Explore 3 เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0053-56 ช่องรายการ TRUE ASIAN VARIETY HD เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0831-56 



๑๙ 
 

และช่องรายการ HAY HA เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0056-57 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ วันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

 ๑.๕ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bang Channel เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0137-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค 
จ ากัด กรณีที่บริษัทฯ กระท าผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโ ทรทัศน์     
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๑๐ ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุด
การให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.  ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขอยกเลิกตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใน
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
 วาระที่ ๔.๒๐ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ  (คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก       
หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๑ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และ        
ช่องรายการ MCOT HD) 

 ๑.๒ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) 
 ๑.๓ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ นิวทีวี (NEW TV) 
 ๑.๔ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์     (Mono 29) 
๒.  อนุญาตให้ผู้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้ ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก หลังเวลา 

๒๒.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 ๒.๑ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และ        

ช่องรายการ MCOT HD) 
 ๒.๒  บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) 
 ๒.๓  บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ NEW TV 
 ๒.๔ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ และ

ช่องรายการ 7 HD) 
 ๒.๕  บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ ONE) 
 ๒.๖ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ Nation TV) 

     ๒.๗ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานี 
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส) 



๒๐ 
 

  
 วาระที่ ๔.๒๑ แนวทางการชี้แจงกรณีผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ และ    

ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โต้แย้งคัดค้านประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่องการก ากับดูแลโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก และมติท่ีประชุม กสท. ท่ีเกี่ยวข้อง (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

   
  มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งโต้แย้งคัดค้านประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง การก ากับดูแลการโฆษณาบริการหรือสินค้าของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก และผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทราบว่า ขณะนี้คดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางแล้ว และเห็นสมควรรอผลการพิจารณาพิพากษาของศาลในคดี
ดังกล่าวต่อไป 
 

 วาระที่ ๔.๒๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขกล่อง      
รับสัญญาณ True digital HD 2 ให้สามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ (เลขท่ี     
๗๗/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการ
แก้ไขกล่องรับสัญญาณ True digital HD 2 ให้สามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ  (เลขที่ ๗๗/๒๕๕๘) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนว่า หากไม่พอใจ       
ในการแก้ไขปัญหาจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด และประสงค์จะด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัท  
ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ร้องเรียนสามารถน าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป หรือผู้ร้องเรียนอาจใช้สิทธิทางศาลในการ
เรียกร้องค่าเสียหายได้ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ระมัดระวังโดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับประกันและแก้ปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทุกรายด้วยความรวดเร็ว 
 
 วาระที่ ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่าประกัน

อุปกรณ์จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าบริการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑,๘๑๔.๙๖ บาท 
(เลขท่ี ๘๐/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๒๑ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด         
เร่งด าเนินการคืนเงินค่าประกันอุปกรณ์จ านวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าบริการเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน       
๑,๘๑๔.๙๖ บาท (เลขที่ ๘๐/๒๕๕๘) 

 
หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 วาระที่ ๔.๒๔ เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการให้บริการของบริษัท ซีทีเอช 

เคเบิล ทีวี จ ากัด (เลขที่ ๑๓๕/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
 มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ ได้รับความเป็นธรรมจาก        
การให้บริการของบริษัทซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (เลขที่ ๑๓๕/๒๕๕๗) เนื่องจากไม่มีการกระท าที่เป็นการ  
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
 
 วาระที่ ๔.๒๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.เคเบิลทีวี เร่งด าเนินการน า

ช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลมาออกอากาศ (เลขท่ี ๖๗/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม .ที.เคเบิลทีวี     
เร่งด าเนินการน าช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมาออกอากาศ (เลขที่ ๖๗/๒๕๕๘) 
เนื่องจากไม่มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการน าเสนอหลักเกณฑ์การยกเว้นตาม   
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 วาระที่ ๔.๒๖ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด ช่อง S.E.X.Y 
Women TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

    
  มติท่ีประชุม 

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง 
๑๔.๒๕ น. ของบริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด ช่อง S.E.X.Y Women TV ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหาร เฮง เฮง โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว 
คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง   
การกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕       



๒๒ 
 

ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้                              
บริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่ นใด          
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที  หากบริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด ฝ่าฝืนหรือ               
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท           
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง 
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

วาระที่ ๔.๒๗ พิจารณาความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับ การโฆษณา กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด         
ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
  มติท่ีประชุม  

๑. ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริ ษัท ทรู  วิ ช่ันส์  กรุ๊ป จ ากัด มีการกระท า             
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้ เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไร         
เกินสมควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร        
คลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกอบกับข้อ ๕(๘) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เรื่องแนวทางการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เนื่องจากบริษัท ทรู วิช่ันส ์กรุ๊ป จ ากัด เผยแพร่
ช่องรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าและบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท ทรู วิช่ันส ์     
กรุ๊ป จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการเผยแพร่         
ช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการจะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยก าหนด  ให้ช าระค่าปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับ
อีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๗ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.  

จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๒๓ 
 

 วาระที่ ๔.๒๘ การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการ DVB Asia 2016 ช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ท่ีกรุงเทพฯ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 

     
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบโครงการตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 วาระที่ ๔.๒๙ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนางาน  DVB World Conference 
2016 ระหว่างวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอิตาลี 
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  

   
  มติท่ีประชุม 

เห็นชอบส่งบุคลากรร่วมการประชุมสัมมนางาน DVB World Conference 
2016 ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอิตาลี โดยมีคณะเดินทางในส่วน
ของส านักงาน กสทช. ดังนี ้

๑. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
หรือผู้แทน 

๒. นายพสุ ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง      
และโทรทัศน์หรือผู้แทน 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 
 


