
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ครั้งท่ี ๓๔/๒๕๕๘  

วันจันทร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม  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   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

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

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย      ติดภารกิจ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ

พัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 



๒ 
 

๖. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายอรรฆพล  รัตนวิทย์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว ไม่มีข้อแก้ไข 
  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่  ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที ่  ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 

ประจ าเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๘  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ  
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และ

ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ เร่งด าเนินการตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกค าสั่ง กสท. ให้ระงับการ
ออกอากาศ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายต่อสถานี
วิทยุกระจายเสียงนั้นโดยเร็ว 

 
 
 



๔ 
 

วาระที ่  ๓.๔ บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ 3 FAMILY และบริษัท แบงคอก     
บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ NOW ขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศ
ข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลัก  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่  ๓.๕ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่  ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า 

มัดจ าอุปกรณ์ กรณียกเลิกการใช้บริการครบเต็มจ านวน ๔,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๓๒/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่  ๓.๗ กรณีการแจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา

รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่  ๓.๘ กรณีช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับ

ผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่  ๓.๙ การด าเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update) 

ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักวิศวกรรม 
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๕ 
 

 
วาระที ่  ๓.๑๐ การตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริเวณใกล้สถานีส่ง 

(อาคารใบหยก ๒) (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที ่  ๓.๑๑ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
 

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

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๘๓ สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

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 ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 



๖ 
 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ และ ภาค ๒ ตรวจสอบการ ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
 
 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘) 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๓ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี 
โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่อ
อายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบ
บอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๓ 
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบ กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ(๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน 
๓ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑ ช่องรายการ Russia Today TV ประเภทช่องรายการ (๒) ข่าวทั่วไป
หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน รูปแบบ บอกรับสมาชิก 

๑.๒ ช่องรายการ CCTV-NEWS ประเภทช่องรายการ (๒) ข่าวทั่วไปหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบัน รูปแบบ บอกรับสมาชิก 

๑.๓  ช่องรายการ GEM Channel ประเภทช่องรายการ (๖) ปกิณกะบันเทิง
และอื่น ๆ รูปแบบ บอกรับสมาชิก 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณี
ท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๙ ช่องรายการ  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณี
ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจ านวน ๙ ช่องรายการ ดังนี ้

๑.๑ ช่อง Deutsche Welle วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๒  ช่อง YTN วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๓  ช่อง TRUE PLOOK PANYA วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๔  ช่อง TRUE EXPLORE 1 วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 



๘ 
 

๑.๕  ช่อง TRUE MUSIC วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๗ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๖  ช่อง HAY  HA วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๗  ช่อง National Geographic วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑.๘  ช่อง AUSTRALIA PLUS TELEVISION วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑.๙  ช่อง NHK WORLD TV วันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใหม่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๘ วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ  
  
 วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๒๒ ช่อง
สถานี  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ของบริษัททรู  วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด โดยให้มีใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจ านวน ๒๒ ช่องสถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย เอกสาร ๖ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ใน
การก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ  

 
 
 
 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๗ แนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณี
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน

กิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์ 
และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาเพิ่มเติมให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ แล้วเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์      

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของ
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน ๑๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติวาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่

ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของมูลนิธิ
เสียงธรรมเพ่ือประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT TV ) 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติวาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่

ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จ ากัด จ านวน ๘๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติวาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่
ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓) ของ 
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด ช่องรายการ TRUE SELECT  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติวาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๒ แนวทางการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ กรณีไม่ส่งผัง

รายการหลักประจ าปี ไม่ด าเนินการแก้ไขผังรายการตามค าสั่ง และแจ้ง
เปลี่ยนแปลงผังรายการไม่เป็นไปตามประกาศ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบแนวทางการก ากับดูแลและแนวทางการก าหนดโทษปรับทางปกครอง 

กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ส่งผังรายการหลักประจ าปี ไม่ด าเนินการแก้ไขผังรายการตาม
ค าสั่ง และแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการไม่เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 

 ๑.๑  แนวทางการก ากับดูแล 
 (๑) กรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ส่งผังรายการหลักประจ าปี หรือ    

ไม่ด าเนินการแก้ไขผังรายการตามค าสั่ง หรือไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้มี
หนังสือแจ้งเตือนครั้งแรกเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 (๒) กรณีที่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งแรกแล้ว หากผู้รับใบอนุญาต        
ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในความผิดฐานเดิม ให้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่สอง พร้อมทั้งก าหนด            
โทษปรับทางปกครอง 

 (๓) กรณีที่ได้มีหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่สองแล้ว หากผู้รับใบอนุญาต        
ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในความผิดฐานเดิมอีก ให้มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 

 ทั้งนี้ ให้พิจารณาความผิดแต่ละฐานแยกออกจากกัน โดยจะน าเหตุที่    
ผู้รับใบอนุญาตได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในลักษณะความผิดอื่นมาประกอบการพิจารณามิได้ 

 ๑.๒  แนวทางการก าหนดโทษปรับทางปกครอง 
 (๑) กรณีไม่ส่งผั งรายการหลักประจ าปี  ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง           

ของประกาศผังรายการ เห็นสมควรก าหนดโทษปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่เพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 (๒) กรณีไม่ด าเนินการแก้ไขผังรายการตามค าสั่งคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๑๓ ของประกาศผังรายการ เห็นสมควรโทษปรับทางปกครอง ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่มีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 



๑๑ 
 

 (๓) กรณีไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนท าการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามข้อ ๑๔ ของประกาศผังรายการ 
เห็นสมควรก าหนดโทษปรับทางปกครอง ๕๐,๐๐๐ บาท 

 (๔) กรณีที่ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้คณะกรรมการหรือ      
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผังรายการ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการก าหนด
ตามข้อ ๑๕ ของประกาศผังรายการ เห็นสมควรก าหนดโทษปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่
วันที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายใดเคยถูกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง 
มาแล้ว หากได้กระท าความผิดซ้ าในความผิดประเภทเดียวกันอีก ให้เพิ่มโทษปรับทางปกครองให้หนักข้ึนอีก
หนึ่งเท่าจนกว่าจะถึงโทษปรับทางปกครองข้ันสูงสุดในความผิดน้ัน 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลและ
ก าหนดโทษปรับทางปกครอง โดยกรณีที่จะมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์เพื่อพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. ให้ด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลและแนวทางการก าหนดโทษปรับทาง
ปกครองภายหลัง ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มี
ระยะเวลาในการท าความเข้าใจกับแนวทางการก ากับดูแล และแนวทางการก าหนดโทษปรับทางปกครอง 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งสร้างความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ และผู้ประกอบกิจการรายเดิม ในการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ แนวทางการก ากับดูแล 
และแนวทางการก าหนดโทษปรับทางปกครอง 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29) 

และ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู )                
ขอออกอากาศ ข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 

มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ 

(Mono  29) ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๒.๐๐ -๒๒.๓๐ น. ของวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๒. อนุญาตให้ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู) 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๒.๓๐ น. ของวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 
 
 
 



๑๒ 
 

 วาระที่ ๔.๑๔ การขอขยายขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของ 
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓))  

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ขยายขอบเขตการ

ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่ นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ระดับชาติ ในระบบ ไอพีทีวี (IPTV) ภายใต้ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับ
กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความที่ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21431-002-56   

ทั้งนี้ การอนุญาตดังกล่าวมีเงื่อนไข ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตาม ประกาศ 
กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  ประกาศ กสทช. ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ และต้องไม่กระท าการขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) 

 
วาระที่ ๔.๑๕ พิจารณา ร่าง ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ...  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการกระจายเสียง/ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการ
รบกวนการบิน/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)/ ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ ส านักรับรองมาตรฐาน
วิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ... โดยให้ปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม กสท. 
๒. เห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทบริการ

ชุมชน บริการสาธารณะ และบริการทางธุรกิจ ที่ได้มีการแก้ไขให้สอดคล้องตามความในร่างประกาศฯ 
๓. เห็นชอบรูปแบบใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ที่ ได้มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ “ใบอนุญาต” เป็น “หนังสืออนุญาต” 
๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนด าเนินการน าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ... ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.      
จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

 



๑๓ 
 

 วาระที่ ๔.๑๖ พิจารณา ร่าง ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของ
สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไข
ปัญหาการรบกวนการบิน/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)/ 
ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของ

สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....  
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนด าเนินการน าร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. .... ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามข้ันตอนทางกฎหมาย
ต่อไป 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๗ (ร่าง) ประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ...   
(คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน/ 
คณะท างานแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่น
ความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ... 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.  น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนด าเนินการน า (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี พ.ศ. ... ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ การก าหนดช่องความถี่วิทยุชั่วคราวส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริม (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไข
ปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน/ คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ี
ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะ ล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล/ 
ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการก าหนดความถ่ีวิทยุช่ัวคราวส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริม จ านวน ๒๒ สถานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ 
 
วาระที่ ๔.๑๙ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  (JTC) ครั้งท่ี ๕ ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑ ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจดัสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  (JTC) ครั้งที่ ๕ (The 5th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Cambodia Common 
Border – JTC)  

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตาม               
มติที่ประชุม JTC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๕ ดังนี้ 

๒.๑  สถานะความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียง (Status Update for 
Radio Service) 

๒.๒  สถานะความคืบหน้าของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
(Status Update for Digital Terrestrial Television (DTT)) 

๒.๓  ระยะทางประสานงานและการจัดสรรความถ่ีวิทยุด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (Coordination Distance and Frequency Arrangement) 

 
วาระที่ ๔.๒๐ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว  (JTC) ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจดัสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๖ (The 6th Meeting of Joint Technical Committee on 



๑๕ 
 

Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Lao PDR Common Border – JTC) 
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตาม               
มติที่ประชุม JTC ไทย – ลาว ครั้งที่ ๖ ดังนี ้

๒.๑ พื้นที่ประสานงานส าหรับพื้นที่บริการ (Coordination Service Area) 
๒.๒ การใช้งานและแผนการจัดช่องความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ในย่าน

ความถ่ี VHF Band III และ UHF Band IV/V (Frequency Planning for Television in  VHF Band III 
และ UHF Band IV/V) 

๒.๓ วาระอื่นๆ ประเด็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ.เอ็ม ของประเทศไทย 
รบกวนไปยังกิจการวิทยุการบินของ สปป. ลาว 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. ยุติการท าเอกสารข้อเสนอร่วม (Joint Contribution) 
เพื่อเพิ่มเติมช่ือประเทศไทยหรือเพิ่มเติมช่ือกลุ่มที่มีประเทศไทยเป็นสมาชิกในข้อสงวน 5.313A หรือ         
ข้อสงวนอื่นของข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation)ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถ่ีที่ใช้ในกิจการ
โทรทัศน์ไว้ก่อน เพื่อมิให้เกิดอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลและส่งผลต่อการยุติระบบ  
แอนะล็อก ตลอดจนการกระท าที่อาจตีความได้ว่าเป็นการละเมิดสัญญาสัมปทานที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย ซึ่งการปรับปรุงข้อสงวน 5.313A ของข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation) อาจ
สามารถด าเนินการได้ในอนาคตเมื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลและการยุติระบบแอนะล็อก ตลอดจน
การด าเนินการตามสัญญาสัมปทานที่เกี่ยวข้องมีข้อยุติแล้ว 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน 
 

หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๑ การขอย้ายสถานท่ีตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติจ านวน ๒ สถานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธร ๕ จังหวัดล าปาง 
และสถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธร ๕ จังหวัดเชียงราย)  (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ

พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาและท า
ความเห็นประกอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๒๒ รายงานการด าเนินงานของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี่
ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง  (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยวิีศวกรรม
และแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน/ คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้
คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 



๑๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่น

ความถี่ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘  

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ต่อไปอีก ๓ เดือน (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙)  

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตุตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงขา่ย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณะท างานฯ  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล / ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.))  

   
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘   
๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและ      

ก ากับดูแลการขยายโครง ข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก  ๓ เดือน นับแต่                 
วันที่ครบก าหนดเดิม 

 
 หมายเหตุ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตุตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๔ การต่ออายุและปรับปรุงองค์ประกอบของคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการต่ออายุคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัด   

ชายแดนภาคใต้ ต่อไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันครบวาระ (วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) 
๒. เห ็นชอบการปรับปร ุงองค ์ประกอบของคณะท าง านฯ โดยแต่งตั ้ง           

พลโท ศักดา แสงสนิท เป็นผู้ท างานแทน นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ ที่เสียชีวิต  
 
 
 
 

 



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๒๕ ร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงาน กสทช. กับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการจัดบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมมือทาง

วิชาการ ระหว่าง ส านักงาน กสทช. กับ มหาวิทยาลัยบูรพา 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๖ เรื่ องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการออกอากาศโฆษณาของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในระบบแอนะล็อก  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๒๗ ละครเรื่อง มหาภารตะ ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องรายการ JKN ใช้ภาษา

ในละครชุดไม่ถูกต้องตามหลักภาษาฮินดี และมีการโฆษณาเกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๒๘ เรื่องร้องเรียนการออกอากาศรายการ มุงข่าวดัง ทางช่องรายการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยทีวี มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)   
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

   
 

มติท่ีประชุม 
๑. การออกอากาศ คลิปข่าว “ปลัดอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ถูกอาสาสมัคร

ยิงเสียชีวิต” และคลิปข่าว “ชายหนุ่มใช้มีดแทงแฟนสาวกลางห้างดัง” ในรายการ “มุงข่าวดัง” ซึ่งออกอากาศ
ทางช่องรายการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องไทยทีวี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา 
๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. เป็นเนื้อหารายการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง 



๑๘ 
 

อันเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ไทยทีวี จ ากัด มีเจตนาออกอากาศเนื้อหา
รายการที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อีกทั้ง บริษัทฯ กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง จึงเห็นสมควรก าหนดโทษปรับทาง
ปกครองในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
วาระที่ ๔.๒๙ แนวทางการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือ

คุ้มครองผู้บริโภคและให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) / ส านัก
ส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ทั้งระบบ

ดาวเทียม ระบบเคเบิลทีวี และระบบอินเตอร์เนท (IPTV) รวมถึง ผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถ่ี 
ภาคพื้นดินทั้งระบบแอนาล็อก และระบบดิจิตอลปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องไม่
เผยแพร่ช่องรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไปออกอากาศใน 
๑๐ ช่องแรกของกิจการแบบบอกรับสมาชิก หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเป็นการขัดต่อ มาตรา ๒๘ แห่ง 
พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕(๘) 
ประกอบกับ มาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง ตาม
มาตรา ๗๗ แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตรวจสอบผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ระบบ
ดาวเทียม  และผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถ่ี ทั้งระบบแอนาล็อก และระบบดิจิตอล ว่ามีการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ หรือไม่ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ 
กสท. มีมต ิเพื่อพิจารณาใช้มาตรการทางปกครองกับผู้ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนต่อไป  

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ ระบบเคเบิลทีวี แบบบอกรับสมาชิก 
ทุกราย ว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ หรือไม่ แล้วรายงานให้ กสท. ทราบภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ 
 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๙ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้
น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



๑๙ 
 

วาระที่ ๔.๓๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบมาตรฐานกล่องรับสัญญาณ
ทีวีดิจิตอล (Set Top BoX) ของบริษัท  สกายบ็อกซ์ จ ากัด (เลขที่ ๒๑/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
 

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณาเพิกถอนการรับรองมาตรฐานกล่องรับสัญญาณดิจิตอล MYBOX รุ่น DR-T2A  
แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริ โภคในกิจการ         
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค           
เพื่อพิจารณาว่าการกระท าของบริษัท สกายบ็อกซ์ จ ากัด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ.๒๕๒๒ หรือไม่ 

 
วาระที่ ๔.๓๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

สัญญาณและแก้ไขปัญหาการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริเวณ
พ้ืนท่ีอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (เลขท่ี ๕๓/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการ

ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและแก้ไขปัญหาการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริเวณพื้นทีอ่ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (เลขที่ ๕๓/๒๕๕๘) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่ เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล        
ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ          
ขยายโครงข่าย 

 
วาระที่ ๔.๓๒ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน

ระบบดิจิตอลในเขตพ้ืนท่ีการให้บริการสถานีล าปาง  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายส านักงาน กสทช.มีค าสั่งทางปกครองให้ บมจ. อสมท ในฐานะผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ระงบั
การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนและถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการ



๒๐ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และจะต้องบ ารุง ดูแล รักษา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัด ซึ่งหาก 
บมจ. อสมท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว โดยการกระท าที่ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ และเงื่อนไขแนบ
ท้ายใบอนุญาตฯ กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองโดยก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ บมจ. อสมท ช าระใน
อัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ทุกราย เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิง่
อ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๕ และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ  
ที่ก าหนดให้ มีหน้าที่บ ารุง ดูแลรักษา และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัดต่อไป 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช.มีค าสั่งทางปกครองให้ บมจ. อสมท ส.ส.ท. และ
กองทัพบก ในฐานะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ แก้ไขปรับปรุงในการให้บริการโครงข่ายแก่ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาที่สามารถให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ส าหรบัผูใ้ช้
หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แต่ละรายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปีต่อ
สถานี และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ โดยเคร่งครัดต่อไป ซึ่งหาก บมจ.  
อสมท ส.ส.ท และกองทัพบก ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว โดยการกระท าที่ขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๕ 
และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองโดยก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ บมจ. 
อสมท ส.ส.ท และกองทัพบก ช าระในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

วาระที่ ๕.๑ การด าเนินการต่อกรณีบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลรายปี และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ค่าประมูลคลื่นความถี่)  

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอแนวทางด าเนินการ กรณีบริษัท 

ไทยทีวี จ ากัด ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลรายปี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (ค่าประมูลคลื่นความถ่ี) แล้วน าเสนอต่อ กสท.
เพื่อพิจารณาโดยด่วน 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 



๒๑ 
 

 
 
 


