
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙ 

วันอังคารท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๘. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๙. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย         ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑๐. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๑. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อราย และพัฒนา        

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายภูมิภัส  พลการ รักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ

ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง 
๖. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๘. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  



๓ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
  

วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท า

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการด าเนินการของคณะท างานพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการ

โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี และผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก (คณะท างานพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล
ทีวี และผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก/ ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๕  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ปรับปรุงระบบการ
เปลี่ยนช่องรายการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (เลขท่ี ๒๗/๒๕๕๙) (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖  กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT HD  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 

 วาระที่ ๓.๗  เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Love Radio คลื่นความถี่ FM 
104.50 MHz ออกอากาศเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ให้บรรจุในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น  ๆเป็นวาระที่ ๕.๑ 
 

วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีออกอากาศละคร เรื่อง ไฟรักเกมร้อน ทางช่องรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 7HD ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม (ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

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

 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๓๙ สถานี ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
จ านวน ๓๕ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘         
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙)  (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙) รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว



๖ 
 

ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านัก งาน 
กสทช. ภาค ๒  ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือ ไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  ๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่อ
อายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 
  ๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓  ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๓ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๒ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 
    

วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ
พลังงานทหารจ านวน ๓ สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ
พลังงานทหาร กรุงเทพฯ ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 90.50 MHz 

๒.  เห็นควรให้กรมพลังงานทหาร น าส่งเนื้อหารายการโดยย่อและบันทึกเทป
รายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร กรุงเทพฯ ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 792 kHz และ
สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร เชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม ความถ่ี 711 kHz เสนอต่อส านักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากพนักเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติผังรายการ
หลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 



๗ 
 

หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๕  พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง จากกิจการบริการสาธารณะ เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ 
จ านวน ๒ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ไม่รับค าขอของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรสิงห์นิติธรรม ซึ่งได้ยื่นค าขอทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของรหัสสถานี ๑๓๕๔๐๐๕๙  และ บริษัท มีชัย พิทักษ์ธรรม จ ากัด ซึ่งได้
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของรหัสสถานี ๑๓๕๔๐๐๖๐ เนื่องจากมิใช่ผู้มีสิทธิยื่น    
ค าขอฯ ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรสิงห์นิติธรรม และ บริษัท มีชัย พิทักษ์ธรรม จ ากัด สามารถยื่นหนังสือ
ต่อส านักงาน กสทช. เพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ 

๒. กรณี สมาคมสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์โปลิศสี่แคว และ สมาคมวิทยุ
โทรทัศน์และสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิยื่นค าขอฯ ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗ ของรหัสสถานี ๑๓๕๔๐๐๕๙ และรหัสสถานี 
๑๓๕๔๐๐๖๐ ตามล าดับ มีความประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. 
เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอฯ 
ด าเนินการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยอาจยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ หรือ กิจการบริการชุมชน ตามคุณสมบัติที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก หรือ ภาคผนวก ข ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ยื่นค าขอ ฯ และเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งช าระ
ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ หรือ กิจการบริการชุมชน ให้แล้วเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากส านักงาน กสทช. 

๓. หากผู้มีสิทธิยื่นค าขอของรหัสสถานี ๑๓๕๔๐๐๕๙ และรหัสสถานี ๑๓๕๔ 
๐๐๖๐ ไม่ด าเนินการยื่นค าขอฯ ภายในระยะเวลาตามข้อ ๒ ให้ถือว่าทั้ง ๒ สถานี ไม่ประสงค์จะยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้สิทธิในการยื่นค าขอฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของทั้ง ๒ สถานี สิ้นสุดลงทันที 

 
วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด ช่องรายการ 4050 Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 



๘ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 4050 Channel โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ มูลนิธิฮัม
ซะฮ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
 มติท่ีประชุม 

๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
มูลนิธิฮัมซะฮ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบประวัติการร้องเรียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่ง
ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นที่ยุติแล้วว่าเป็นการกระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการ
กระท าความผิด 

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

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท 
กอฟ ทู โกลบอล จ ากัด ช่องรายการ K-Station (เค สเตชั่น) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 



๙ 
 

บริษัท กอฟ ทู โกลบอล จ ากัด ช่องรายการ K-Station (เค สเตช่ัน) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ช่อง
รายการ เฉลิมกรุงทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ช่องรายการ เฉลิมกรุงทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากบริษัท เฉลิมกรุงทีวี จ ากัด ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังจาก
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  จ านวน ๒ ราย           
๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   อนุญาตให้บริษัท แฟนทีวี  จ ากัด  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก                  
Fan Music เป็น ช่ือช่องรายการ Fan TV ตามค าร้องของบริษัท 

๒.  อนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด  ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือ
ช่องรายการจาก  JOSEON FILM เป็น ช่ือช่องรายการ Wish Channel ตามค าร้องของบริษัท 

 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๓ ราย ๔ 
ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.   อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ จ านวน   
๓ ราย ๔ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑   บริษัท เซ็นทรัล เน็ทเวิร์ก พลัส  จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ช่องรายการ เซ็นทรัล แชนแนล  เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0402-56 และช่องรายการ เซน เอ็กซ์เพรส   
เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0403-56  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติของบริษัท เซ็นทรัล 
เน็ทเวิร์ก พลัส  จ ากัด ช่องรายการ เซ็นทรัล แชนแนล ว่าเคยกระท าความผิดเกี่ยวกับอาหารและยา 

๑.๒  อนุญาตให้บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ สยามสปอร์ตไลฟ์ เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0139-56 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ          
(๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

๑.๓   อนุญาตให้บริษัท แฮปปี้ คิทเช่น จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ช่องรายการ Giffarine Channel (กิฟฟารีน แชนแนล) เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0027-57 ตั้งแต่วันที่          
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิช่ัน  
จ ากัด กรณีที่บริษัทหยุดการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติ
เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.   ให้  บริษัท เซ็นทรัล เน็ทเวิร์ก พลัส จ ากัด บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิช่ัน จ ากัด  
และบริษัท แฮปปี้ คิทเช่น จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ข้อเสนอความคิดเห็นต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน 

เกี่ยวกับการขอจัดตั้งโทรทัศน์เพ่ือส่งเสริมการเกษตรของชมรมเกษตรภาคใต้
ตอนล่าง (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต 
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน

ปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน และชมรมเกษตรกรภาคใต้ตอนล่าง ทราบว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การพิจารณา 



๑๑ 
 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์   

ทายภาพ เพ่ือชิงรางวัลของรายการเดอะน๊อคเอาท์ ช่อง GEN C ให้กับผู้ร้องเรียน (เลขท่ี 
๑๒๓/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) ด าเนินการตรวจสอบกรณีการเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์ทายภาพ เพื่อชิงรางวัลของ
รายการเดอะน๊อคเอาท์ ช่อง GEN C ว่าต้องด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๙๘  
หรือไม่   

 
หมายเหตุ     กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์    

การดาวน์โหลด Wallpaper เพ่ือชิงเงินรางวัลของรายการผู้ชนะ 10 Quiz ช่อง Living 
show TV (เลขท่ี ๑๒๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘ บริษัท  

ลิฟว่ิง โชว์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ the living Show TV  ได้ออกอากาศรายการ 10 Quiz โฆษณาขาย  
จาวาเกมส์ (Java Game) คลิปวีดีโอตลก และวอลเปเปอร์ ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อปรากฏว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ตลาดแบบขายตรงจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ การกระท า
ของบริษัทฯ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตข้อ ๓(๘) จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)มีค าสั่งเตือนทางปกครองต่อบริษัท ลิฟว่ิง โชว์ ทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ the living Show TV ต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) ด าเนินการตรวจสอบ กรณีการเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์การดาวน์โหลด Wallpaper เพื่อชิงเงินรางวัล
ของรายการผู้ชนะ 10 Quiz ช่อง Living show TV ว่า ต้องด าเนินการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
การพนัน พ.ศ.๒๔๙๘ หรือไม่  

 
หมายเหตุ     กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 
 
 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน์ ของ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด (ชื่อเดิมบริษัท ทีวีไดเร็ค     
อินโดไชน่า จ ากัด) ช่องรายการ Health and Family (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๗ – 

๑๕.๔๒ น. บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท ทีวี ไดเร็คอินโดไชน่า จ ากัด) ช่องรายการ Health and 
Family ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัทฯ ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว 
คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรือ่ง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท ทีวี 
ไดเร็คอินโดไชน่า จ ากัด) ช่องรายการ Health and Family ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด     
(ช่ือเดิมบริษัท ทีวี ไดเร็คอินโดไชน่า จ ากัด) ช่องรายการ Health and Family ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับ
ทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ ง เตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ทราบผลการพิจารณา
และค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท ทีวี 
ไดเร็คอินโดไชน่า จ ากัด) ช่องรายการ Health and Family ที่มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 
พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Health and Family  มีการกระท าอันเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี ้

 ๓.๑ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท จเีอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอรม์ จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 

 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการอีสานบ้านเฮา       
(E-SAN BANHOUW)  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

บริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW ) ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัทฯ ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม   ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ อีสานบ้านเฮา       
(E-SAN BANHOUW ) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW )  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค 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 ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ ง เตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ทราบผลการพิจารณา
และค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท สันติภาพ มีเดีย จ ากัด  ช่องรายการ อีสาน
บ้านเฮา (E-SAN BANHOUW ) ที่มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการ
โครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW ) มีการกระท าอันเป็นการ  
เอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้ 

 ๓.๑ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท เค. มาสเตอร์ จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท จเีอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอรม์ จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด 

 
 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงคนชัยภูมิ คลื่นความถี่ 94.00 MHz  ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ ออกอากาศไม่เป็นไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์    
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียงคนชัยภูมิ คลื่นความถ่ี FM 94.00 MHz ซึ่งได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ กระท าการออกอากาศโฆษณาสนิค้า
และบริการ กรณีถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค และ
ส านักงาน กสทช. ภาค ๒ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑  
หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวโดยเร็ว และรายงาน กสท. ทราบด้วย 

 
หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ   

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจพบสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ ๕๑     

คลื่นความถี่ 92.50 MHz ออกอากาศเน้ือหาท่ีมีลักษณะยุยงส่งเสริมให้เกิดความ
เกลียดชัง (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

    
 มติท่ีประชุม 

๑. ประเด็นการออกอากาศเนื้อหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ ๕๑ 
คลื่นความถ่ี 92.50 MHz เข้าข่ายขัดต่อประกาศ คสช. หรือไม่ 

 ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กสทช.  
พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์
นันท์) มีมติเห็นว่า การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ ๕๑ คลื่นความถ่ี FM 92.50 MHz  
มีเนื้อหาเป็นการวิจารณ์การเมืองลักษณะไม่เป็นกลางและส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความ
ขัดแย้ง สร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร เข้าข่ายเป็นการขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบ



๑๕ 
 

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ 

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์)  สงวนความเห็นตาม
บันทึกแนบ 

๒. ประเด็นการบังคับทางปกครองกับสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ ๕๑  
คลื่นความถ่ี 92.50 MHz  

 ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์), กสทช.  
พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มีมติ ให้มีค าสั่งเตือนทางปกครอง
เป็นหนังสือให้ละเว้นการกระท าที่เป็นการขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้ง ๒ ฉบับตามข้อ ๑ 
หากฝ่าฝืนจะพักใช้ใบอนุญาตข้ันสูงสุด 

  ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ) เห็นว่า สมควร
พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน 

 
วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ทีนิวส์ สด ลึก จริง”    

ช่วง “เปิดโปงขบวนการล้มเจ้า” ทางกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ    
เป็นสมาชิกช่องรายการทีนิวส์ ทีวี มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ ) กสทช.  

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และกสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)    
มีมต ิดังนี ้

๑. การน าเสนอเนื้อหารายการ “ทีนิวส์ สด ลึก จริง” ช่วง “เปิดโปงขบวนการ 
ล้มเจ้า” ทางช่องรายการทีนิวส์ ทีวี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ในช่วงเวลาประมาณ ๐๙.๒๗ น. ถึง 
๐๙.๓๕ น. เป็นการน าเสนอเนื้อหารายการที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้าง
ให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นเนื้อหาต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่บริษัท ทีนิวส์ ทีวี 
จ ากัด ได้ท ากับส านักงาน กสทช.  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองเป็นหนังสือให้ บริษัท  
ทีนิวส์ ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการทีนิวส์ ทีวี ละเว้นการออกอากาศที่มีเนื้อหาลักษณะตามข้อ ๑ 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเตือนดังกล่าว จะใช้มาตรการทางปกครองที่สูงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
ก าหนดโทษปรับทางปกครอง หรือมาตรการพักใช้ใบอนุญาต 

๓. กรณีการด าเนินการตามกฎหมายอื่นให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสม 



๑๖ 
 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ หลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 
และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

    
 มติท่ีประชุม 

๑.  เห็นชอบก าหนดหลักการการน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนี ้

  ๑.๑   การเรียกเก็บเงินรายปีจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเข้ากองทุนฯ จะต้องไม่ด าเนินการเรียกเก็บย้อนหลัง 
  ๑.๒  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สามารถน าค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ
โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ (Must Carry) มาใช้ลดหย่อนไดต้ามค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

  ๑.๓  การน าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนให้จัดเก็บอัตราแบบข้ันบันได 
๒.   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสรา้ง

อัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณาเสนอความเห็นอัตราที่
เหมาะสมตามข้อ ๑.๓ 

หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๑ แผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการ    
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้กรรมการ กสท. แต่ละท่านไปศึกษาเพิ่มเติม แล้วน าเสนอต่อ   

ที่ประชุม กสท. ในคราวถัดไป 
 
วาระที่ ๔.๒๒ เห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Broadcasting and Content Regulation” 

ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  (ส่วนงาน กสทช. พลโท  ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ /
ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Broadcasting and Content 

Regulation” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 
 

 



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๒๓  เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ       
และเน้ือหารายการ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ดังนี้ 
 ๑.๑  ให้ พันต ารวจโทสมศักดิ์ เนียมเล็ก  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 

   ๑.๒  แต่งตั้งให้ พันต ารวจเอกสุรชัย คีรีวิเชียร เป็นอนุกรรมการ แทน 
      ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 

วาระที่ ๕.๑ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง Love Radio คลื่นความถี่ FM 
104.50 MHz ออกอากาศเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

    
 
 มติท่ีประชุม     มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 

พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
  


