
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๙ พฤศจิกายน  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. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์        กรรมการ 
๕. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

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

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     ติดภารกิจ 
๒.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ

พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง 
๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวชนกานต์ สังสีแก้ว  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์  พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวรพีพร  บัวหอม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ ๒.๑   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 



๓ 
 

วาระที่ ๒.๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ จึงไม่ร่วมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งดังกล่าว 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒  สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงานและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุงคุณภาพ 

สัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๗๓/
๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๔  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งปรับปรุง
คุณภาพสัญญาณให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี 
๑๖๘/๒๕๕๗) และ เรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม 
จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องสามารถรับชมช่องรายการท่ีต้องการได้โดย 
ไม่ต้องรับชมช่องโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท และแก้ไขให้สามารถใช้งาน
ปุ่ม RECALL ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๘/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด เร่งด าเนินการ

ตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๗๐/
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ 

Package สุขคูณ ๓ และยกเว้นค่าปรับ กรณีแจ้งยกเลิกก่อนครบก าหนดสัญญา 
(เลขที่ ๕๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักในผังรายการหลักของ

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ช่องรายการ 3 FAMILY และช่องรายการ 3 SD  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่๓.๘ ผลการด าเนินการแจ้งค าสั่งทางปกครองกับบริษัท ไทยทีวี จ ากัด (ส านักการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒))  
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๙ 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 ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑   ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒๕  สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ จ านวน ๔๒ 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 ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

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 ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบและ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ ภาค ๓ และภาค ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง
ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้                          
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๓ สถานี (ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๒ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่น
ความถ่ี 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 

  
วาระที่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๕๘  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง / 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 
 



๗ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.   อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๖๐ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๗ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๓๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ 

๓.  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามข้อ ๑ กรณีเปลี่ยนแปลงก าลังส่งหรือความสูง
สายอากาศต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามภาคผนวก ง ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค  
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ – ๔ ด าเนินการตรวจสอบแพร่กระจายคลื่นและการรบกวนภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ก าลังส่งหรือความสูงสายอากาศของแต่ละสถานี 
   

วาระที ่๔.๕  การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติของ บริษัท โมโน          
บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29)  (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   อนุญาตให้ บริษัทโมโน บรอดคาซท์ จ ากัด ช่องรายการ โมโน 

ทเวนต้ีไนน์ (Mono 29) ออกอากาศข่าวในพระราชส านักระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๒๒.๓๐ น. ในวันเสาร์ที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของ
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Cinema  (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒))  

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ช่องรายการ Cinema  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด กรณีที่
ได้แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการ Cinema ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้
ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป  

๓. ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน                   
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

 



๘ 
 

 วาระที่ ๔.๗ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ บางเขต
พ้ืนท่ีให้บริการของบริษัท เชียงใหม่ บิลดิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่ง
อ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้ บริษัท  เชียงใหม่ บิลดิ้ง เซ็นเตอร์ จ ากัด ยกเลิกการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกจิการที่
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในเขตพื้นที่ให้บริการ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ตามที่ร้องขอ นับตั้งแต่ กสท. มีมต ิ

 
วาระที่ ๔.๘ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๘  (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบต่อประเด็นด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ รวมทั้งท่าทีเบื้องต้น ส าหรับการประสานงานร่วมกับประเทศมาเลเซีย ในการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๘ 
(The 28th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of 
Frequencies along Thailand-Malaysia Common Border – JTC) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 
วาระที่ ๔.๙ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๔๑/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
   

 
มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร .นที ศุกลรัตน์)  หรือ กสทช.           

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และ 
กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 

๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าช้ีแจง แล้วมอบฉันทะให้นายสมบัติ ลีลาพตะ 
หรือนางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย  เป็นผู้ช้ีแจงต่อศาลแทน กสทช. และ กสท. 

๓.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช . 
เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๕๑/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 มติท่ีประชุม 

๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร .นที ศุกลรัตน์)  หรือ กสทช.           
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  

๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬา
ท่ีส าคัญ พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการ
แข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ ที่ประชุม กสท. ยังมิได้พิจารณาในเนื้อหาอย่างไรก็ดี  

ที่ประชุม กสท. ได้มีการอภิปรายกันในประเด็นการบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสท. และเห็นควรให้มี
การบันทึกข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นของกรรมการ กสท. ดังนี้ 

๑.  ด้วย ส านักงาน กสทช. โดยส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
(สส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน ด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ไดน้ าเสนอระเบียบวาระเรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพ
รายการแข่งขันกีฬาส าคัญ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. ในการประชุม กสท.
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ต่อมาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย 
จิตรภาษ์นันท์ ได้ขอถอนเรื่อง การน าร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการ
แข่งขันกีฬาส าคัญ พ.ศ. .... (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ออกจากระเบียบวาระการประชุม กสท. เนื่องจากจะต้องมี
การจัดเก็บข้อมูลและพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงความชัดเจนต่อผลกระทบของร่างประกาศ
ดังกล่าว ประธาน กสท. จึงมิได้อนุมัติให้น าเข้าที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และส านักงาน กสทช. ก็มิได้มีหนังสือขอเอกสารเรื่องดังกล่าวคืน ครั้นเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ประธาน กสท. ได้อนุมัติให้บรรจุระเบียบวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุม กสท.ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ งดการประชุม กสท.) 

๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ             
มีความเห็นว่า การบรรจุระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปก่อน  และส านักส่งเสริมและ
ก ากับการดูแลการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สส.) ไดใ้ห้ข้อมูลว่า ไม่ได้เสนอระเบียบวาระ
ดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุม กสท. อีกครั้ง 

๓.  พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ (ประธาน กสท.) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ 
งามสง่า มีความเห็นว่า การขอถอนระเบียบวาระของ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
มีผลเป็นการระงับมิให้ประธาน กสท.น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม กสท. ครั้งที่  ๓๖/๒๕๕๘  
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ กสท.ก็มิได้บรรจุระเบียบวาระดังกล่าวในการประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ แต่อย่างใด  และส านักงาน กสทช.ก็มิได้มีหนังสือขอเอกสารเรื่องดังกล่าวคืน  
ประธาน กสท. จึงได้อนุมัติให้บรรจุระเบียบวาระเข้าที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเห็นว่าได้ด าเนินการบรรจุระเบียบวาระโดยถูกต้องตามระเบียบ กสทช . ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุม กสทช.พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ดังนั้นจึงได้มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

ทั้งนี้ ในการประชุม กสท. ครั้งนี้ ยังมิได้มีการพิจารณาในเนื้อหาหรือสาระส าคัญ
ของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ การด าเนินการต่อการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  
(คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การไม่ประสงค์ขอรับการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตของ บริษัท ทรูวิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด (ส าหรับปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗) และบริษัท ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด 
(ส าหรับปี ๒๕๕๖) 

๒. เห็นชอบแนวทางการพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี ดังนี้  

๒.๑  กรณีน าส่งเอกสารตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วน แต่ไม่น าส่ง
เอกสารเพิ่มเติมตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางพิจารณาและค านวณสัดส่วนรายการข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกรณีน าส่งเอกสารตามประกาศ
ส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางพิจารณาฯ แล้วแต่ไม่ครบถ้วน มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้ง 
ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในระหว่าง ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
น าส่งเอกสารเพิ่มเติมตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาและค านวณสัดส่วนรายการ
ข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ ให้ครบถ้วน ทั้งนี้   
หากไม่น าส่งภายใน ๖๐ วัน ให้เสนอที่ประชุม กสท. เพื่อยกค าร้องเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบต่อการได้รับ
การพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

๒.๒ กรณีน าส่งเอกสารสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ (ที่ไม่น ารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมาออกอากาศซ้ าในช่วงเวลาอื่นมา
ค านวณด้วย) เพิ่มเติมตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางพิจารณาฯ แล้วและพบว่าสัดส่วนรายการ
ขาวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ถึง เกณฑ์พิจารณา เห็นควรไม่ลดหย่อนค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรายปี ตามระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒.๓  กรณีบริษัทมีเดีย นาว จ ากัด มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . โดย                
ส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ  
ตามความเห็นส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) กล่าวคือ เมื่อประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง 
แนวทางการพิจารณาฯ สอดคล้องกับระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว จึงต้องใช้แนวทางในการ
พิจารณาดังกล่าวกับผู้ รับใบอนุญาตทุกรายที่ขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
ตามระเบียบดังกล่าว 



๑๑ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผู้รับใบอนุญาตขอยกเว้นเงินเพ่ิม (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตรา

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านัก
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ไม่ยกเว้นเงินเพิ่ม ตามที่บริษัท โสภณเคเบิลทีวีและสื่อสารพัทยา จ ากัด ร้องขอ 
๒. เห็นชอบแนวปฏิบัติกรณีผู้รับใบอนุญาตขอยกเว้นเงินเพิ่ม โดยก าหนดให้ไม่

ยกเว้นเงินเพิ่มทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่มีเหตุให้ส านักงาน กสทช. ไม่สามารถรับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปีภายในก าหนดระยะเวลาได้เท่านั้น 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การตอบหนังสือ เรื่อง การพิจารณากรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายดาวเทียม

และเคเบิลน าช่องรายการดิจิตอลทีวีออกอากาศนอกหมวดหมู่ Must Carry  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ

ชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

    
 

มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.มีค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้  ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย
เป็นการช่ัวคราวทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ดังกล่าว 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาและมีค าสั่งแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือกิจการโทรทัศน์ ระงับการออกอากาศช่ัวคราวเป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด (พักใช้
ใบอนุญาต ๓๐ วัน)  

๑.  ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับจ านวน ๑ ราย ๑ สถานี ให้ระงับการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็นการช่ัวคราวทันทีจนกว่า คดีจะถึงที่สุด ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด คลื่นความถ่ี AM 1179 KHz กรุงเทพมหานคร 

๒.  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์
เคเบิ้ล) จ านวน ๕ ราย ๕ ช่องรายการ ให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็น
การช่ัวคราวทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้แก่ 



๑๒ 
 

๒.๑   บริษัท บอยไทย จ ากัด 
๒.๒  บริษัท อาณาจักร สเตช่ัน จ ากัด (บริษัท อาณาจักร อินเตอร์ เทรด จ ากัด) 
๒.๓  บริษัท เสียงประชาชน จ ากัด 
๒.๔  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จ ากัด 
๒.๕  บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด 

๓.  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล) จ านวน 
๒ ราย ๒ ช่องรายการ ให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็นการช่ัวคราว
ทันทีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้แก่ 

๓.๑  กองทัพบก 
๓.๒ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด  

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่องรายการตามแพ็กเกจได้ตามปกติ (เลขท่ี ๖/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม     
๑. บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเป็นผู้ท าสัญญาให้บริการกับผู้ร้อง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ให้บริการ โดยระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผู้ร้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๗) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๓๐ ของประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคดังกล่าว แล้วรายงานผลการด าเนินการมาที่ส านักงาน กสทช. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน ์
บันทึกประวัตกิารกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตามข้อ ๑ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ  

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณาก าหนดแนวทางเยียวยาผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการของผู้รับ
ใบอนุญาตที่ประกอบธุรกิจร่วมกันเพื่อเป็นบรรทัดฐานการก ากับดูแล แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม     
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหาร  
และยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและผู้ประกอบกิจการดังกล่าวยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกลา่วแลว้ 
คดีถึงที่สุด  กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ดังกล่าว ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีกวันละ  
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ซึ่งค่าปรับทางปกครองให้เป็นไปตามหลักการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครองตาม มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ดังกล่าว มีดังนี ้

๑.๑   ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ให้ก าหนดโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐บาท และ    
ปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง จ านวน ๕ ราย ได้แก่ 

๑.๑.๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายศรีพัชรินทร์ ทภ.       
คลื่นความถ่ี FM 88.25 MHz จังหวัดขอนแก่น 

๑.๑.๒  สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ (ทอ. ๐๒๐ ขอนแก่น) คลื่น
ความถ่ี FM 107.75 MHz จังหวัดขอนแก่น 

๑.๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด คลื่นความถ่ี AM 1179 
KHz กรุงเทพมหานคร 

๑.๑.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ขส.ทบ คลื่นความถ่ี AM        
1269 KHz กรุงเทพมหานคร 

 
๑.๑.๕ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร คลื่นความถ่ี AM        

792 KHz กรุงเทพมหานคร 
๑.๒ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและ

โทรทัศน์เคเบิ้ลระดับชาติ) ให้ก าหนดโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง จ านวน ๑๗ ราย ได้แก่  

๑.๒.๑  บริษัท แซบ อินเตอร์ เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๑.๒.๒  บริษัท ไทยมงคล มัลติมีเดีย จ ากัด  
๑.๒.๓ บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด 
๑.๒.๔ บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นส์ จ ากัด 



๑๔ 
 

๑.๒.๕  บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
๑.๒.๖  บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
๑.๒.๗  บริษัท ไทยไชโย ทีวี จ ากัด  
๑.๒.๘  บริษัท เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
๑.๒.๙  บริษัท ซัน มีเดีย จ ากัด 
๑.๒.๑๐ บริษัท ทีวี ไดเร็คอินโดไซน่า จ ากัด 
๑.๒.๑๑ บริษัท เอช เอ็น ที มีเดีย จ ากัด 
๑.๒.๑๒ บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จ ากัด  
๑.๒.๑๓ บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด 
๑.๒.๑๔ บริษัท เจซี บรอดคลาสท์ จ ากัด 
๑.๒.๑๕ บริษัท สมาร์ท ซัคเซส มีเดีย จ ากัด 
๑.๒.๑๖ บริษัท บูลสกาย แชนแนล จ ากัด 
๑.๒.๑๗ บริษัท เมเจอร์ เทเลวิช่ัน ไทย จ ากัด 

๒. ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ทั้งระบบดิจิตอล และระบบ       
แอนาล็อก ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติตามค าสั่ง จ านวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การออกอากาศโฆษณา “คลิปซี้ด สน่ันโซเชียล” ทางช่องรายการ Asian 

Major Channel และออกอากาศโฆษณา “คลิปเด็ด เน็ตไอดอล” ทางช่อง
รายการ Asian Major Channel และช่องรายการ Mix Major Channel  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เสนอแนวทางการก าหนดให้การ

ออกอากาศรายการหรือการโฆษณาที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการสร้างความเช่ืออย่างงมงายให้แก่
ผู้บริโภค โดยปราศจากการพิสูจน์จากข้อเท็จจริงและเหตุผล เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๕(๑๒) 

 
วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการท่ีน่ี Thai PBS ของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส (Thai PBS) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากเป็นกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอจึงมอบหมายให้

คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการเชิญองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ
ไทยมาท าความเข้าใจ และตักเตือนการด าเนินการในคราวต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๕ 
 

 
วาระที่ ๔.๒๐ ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้าน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ให้ นายอารี สวัสดี 

พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้นายวิษณุ ปานวร เป็นอนุกรรมการแทน 
๒. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ให้ พลโทศักดา แสงสนิท พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้นายอารี สวัสดี         
เป็นอนุกรรมการแทน 

 
๓. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ให้ พลเอกณัฐติพล กนกโชติ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ และแต่งตั้งให้ พลโทศักดา แสงสนิท      
เป็นอนุกรรมการแทน 

 
ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


