
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน 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. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นายภูมิภัส  พลการ รักษาการผู้อ านวยการส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ
ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง 

๗. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายธนเดช  ศิริกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 



๓ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ลาป่วยจึงไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงไม่ร่วมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมครั้งนี้ 

 
วาระที่ ๒.๒  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี    

๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ     
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ ท้ายมติ
ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ดังนี้ “...ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ร่างหนังสือแจ้งตอบส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา อีกครั้ง” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
วาระที่ ๓.๒   สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
 

วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙  
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ  

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด แก้ไขให้สามารถ

รับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้
ตามปกติ (เลขท่ี ๗๐/๒๕๔๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็มแซท จ ากัด เร่งด าเนินการน าละครชุด

ของสาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง Lee Soon Shin is the best ครอบครัวน้ีมีรัก  
มาออกอากาศตามปกติ (เลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๗ รายงานผลการด าเนินการตามกฎหมาย กรณีบริษัท บวรธนสิน คอนเซอเวชั่น 

จ ากัด ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๓ (๑) (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้                           
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๒ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์/ส านกั
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ

ผู้รับใบอนุญาต ๓ ราย (๔ ใบอนุญาต) ตามเสนอของคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และให้ผู้รับใบอนุญาตต่อไปนี้ ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายปี ดังนี ้
 ๑.  บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด  
   ๑.๑  ช่องรายการ เนช่ันแนล เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0019-56 รอบบัญชี 
๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 
   ๑.๒  ช่องรายการ เนช่ัน ทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-S21031-0015-57 รอบบัญชี 
๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐  
 ๒.  มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ช่องรายการ โทรทัศน์มุสลิม ไทยแลนด์ เลขที่ใบอนุญาต     
B1-S21040-0024-56 รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๗๕.๐๐  
 ส าหรับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT World เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S21040-0198-56 รอบบัญชี ๒๕๕๗ มีสัดส่วนรายการที่ เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะตลอดทั้งปี ไม่ถึงเกณฑ์ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

 
วาระที่ ๔.๓ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .....  (ส านัก
พัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 

 
 

 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปี

เข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช. 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. 
ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓     
ในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓  เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาค าขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป ตามประกาศ

ส านักงาน กสทช. เรื่องการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป 
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ส านักนโยบายและวิชาการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์          

เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๙ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบ ๒ 
ได้รับการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ ทั้งนี้ เฉพาะที่ให้บริการในระบบแอนะล็อก โดยการได้รับการยกเว้นดังกล่าวให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์   
แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้ 

๑.๑  กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะให้ได้รับ
การยกเว้นการน าไปเผยแพร่เฉพาะล าดับหมายเลขช่องรายการที่ กสท. ยังมิได้อนุญาตให้ประกอบกิจการ โดย
ในล าดับหมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นสามารถน าเอาบริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกมาให้บริการได้จนกว่าล าดับหมายเลขช่องรายการนั้นจะได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่เป็น
การทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะ                                                            

๑.๒  กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน าไปเผยแพร่ทั้งหมดในทุกล าดับหมายเลขช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยไม่สามารถเลือกยกเว้นเฉพาะบางล าดับหมายเลขช่องรายการ โดยในล าดับ
หมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นสามารถน าเอาบริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกมาให้บริการได้ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



๗ 
 

      ๒.๑  แจ้งผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์          
เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๙ ราย ทราบถึงการได้รับการยกเว้นการ
เผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามข้อ ๑ 

      ๒.๒  แจ้งผู้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์          
เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล รายอื่นที่ไม่ได้ยื่นขอรับการยกเว้น
การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเคร่งครัด โดยจะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ประเภทบริการสาธารณะและประเภทกิจการทางธุรกิจทั้งหมดทุกช่องให้ครบถ้วน ตามล าดับหมายเลขช่อง
อย่างต่อเนื่อง 

๓.  มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ 
ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จและรายงานผล   
ต่อ กสท. ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ โดยให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิลทุกรายทราบถึงการ
ติดตามตรวจสอบดังกล่าวด้วย 

๔.  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๒๙ ราย ตามข้อ ๑ แจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงการได้รับ
การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์ 

 
หมายเหตุ   
๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
 
วาระที่ ๔.๕ การน าส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์      

ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดท่ี ๓ (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินกระบวนการตามประกาศ 

กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๖ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดิน

ในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม 
 ๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้กองทัพบกระงับการ
กระท าที่ฝ่าฝืนและแก้ไขปรับปรุงในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์
อย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ให้บริการของสถานีสกลนคร ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาที่สามารถให้บริการผ่านโครงข่าย



๘ 
 

โทรทัศน์ส าหรับผู้ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แต่ละรายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลาออกอากาศ
ทั้งหมดต่อปีต่อสถานีหลัก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และถือปฏิบัติตามเงื่อนไข 
แนบท้ายใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ 
โดยเคร่งครัด ซึ่งหากกองทัพบกฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท . จะใช้มาตรการทางปกครองโดย
ก าหนดค่าปรับทางปกครองให้กองทัพบกช าระในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้ ส.ส.ท. ระงับการกระท า
ที่ฝ่าฝืนและแก้ไขปรับปรุงในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง
ในเขตพื้นที่ให้บริการของสถานีตาก ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาที่สามารถให้บริการผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ส าหรับ
ผู้ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แต่ละรายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปี    
ต่อสถานีหลัก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้าย
ใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ                  
โดยเคร่งครัด ซึ่งหาก ส.ส.ท. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท.จะใช้มาตรการทางปกครองโดยก าหนด
ค่าปรับทางปกครองให้ ส.ส.ท. ช าระในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้ บมจ. อสมท ระงับการ
กระท าที่ฝ่าฝืนและแก้ไขปรับปรุงในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทศัน์
อย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ให้บริการของสถานีอุดรธานี และสถานีแพร่ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาที่สามารถ
ให้บริการผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ส าหรับผู้ใช้หรือเช่ือมต่อโครงข่ายโทรทัศน์แต่ละรายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๘ 
ของเวลาออกอากาศทั้งหมดต่อปีต่อสถานีหลัก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และถือปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล ระดับชาติ โดยเคร่งครัด ซึ่งหาก บมจ. อสมท ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการ
ทางปกครองโดยก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ บมจ. อสมท ช าระในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อไป 
 

หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๗  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไขให้

สามารถรับชมช่อง True Sport HD2 ได้ (เลขที่ ๔๘/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 

เร่งด าเนินการแก้ไขให้สามารถรับชมช่อง True Sport HD2 ได้ (เลขที่ ๔๘/๒๕๕๘) 
 
วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ทีวี เค จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท โฮม 
ทีวี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ช่องรายการ โฮม แชนแนล (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 
 



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ทีวี เค จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท โฮม ที วี  

คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) ช่องรายการ โฮม แชนแนล  มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา  
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)      
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ทีวี เค จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) ช่องรายการ  
โฮม แชนแนล ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการ   
เอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ทีวี เค จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด)     
ช่องรายการ โฮม แชนแนล ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้           
รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ทีวี เค จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท โฮม ทีวี        
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) ช่องรายการ โฮม แชนแนล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร    
คลื่นความถ่ี 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 าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการพิจารณา
และค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ทีวี เค จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท โฮม ทีวี      
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด) ช่องรายการ โฮม แชนแนล ตามข้อ ๑ พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม 
ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ โฮม แชนแนล  มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 ๓.๑ บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จ ากัด  
 ๓.๒ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอรม์ จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 
๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา (อย.) ทราบว่า การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เป็นไปด้วยความล่าช้าย่อมส่งผลกระทบต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะโดยรวม 

 



๑๐ 
 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน      
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 วาระที่ ๔.๙ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ช่องรายการ 
กอแก้ว (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๗ – 

๐๙.๑๒ น. บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ช่องรายการ กอแก้ว ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดย
ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบ
ปรับและบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ช่องรายการ กอแก้ว ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว 
คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง   
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด 
ช่องรายการ กอแก้ว  ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์
โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ช่องรายการ กอแก้ว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ปฏิบัติตามค 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 าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบ  
ผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด 
ช่องรายการ กอแก้ว ตามข้อ ๑ พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ  
กอแก้ว มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 ๓.๑  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๓.๒  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

 
 
 
วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท จี.ซี.กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช 
ซุปเปอร์รวย (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 



๑๑ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๑๒ – 

๑๑.๔๒ น. บริษัท จี.ซ.ีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)      
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท จี.ซ.ีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย ยินยอมช าระค่าปรับตาม
ความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ ก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท 
จี.ซ.ีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใด
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท จี.ซ.ีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช 
ซุปเปอร์รวย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้วให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้  เพื่ อทราบ 
ผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท จี.ซ.ีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ 
ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย  ตามข้อ ๑ พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ 
ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

๓.๑  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๓.๒  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓.๓  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
๓.๔  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 
๓.๕  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ 
Bright TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๑.๑๕ – 

๐๑.๒๓ น. บริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดย



๑๒ 
 

ไม่ ได้ รับอนุญาตให้ โฆษณาตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา  ( อย . )      
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิด
ดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ไบรท์ 
ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 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 าสั่งเตือนทางปกครองตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและค าสั่งระงับ
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ไบรท์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Bright TV ตามข้อ ๑       
ให้กองทัพบก ททบ. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่น าช่องรายการดังกล่าวมา
ออกอากาศ ทราบ พร้อมทั้งให้ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Bright TV มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอีก  

 
วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ   
1 TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 1 TV 

มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ของวันที่  ๑๙ มิ ถุนายน ๒๕๕๘ และ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่ งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)                      
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 1 TV ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิด
ดังกล่าวแล้ว  คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท        
พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 1 TV ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใด             
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 1 TV 



๑๓ 
 

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 าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่ อทราบ 
ผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด 
ช่องรายการ 1 TV ตามข้อ ๑  พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ 1 TV  
มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑  บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  
 ๓.๒  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 
 ๓.๓  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๔  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๕  บริษัท ไลฟ์สตาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ๓.๖  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
 ๓.๗  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
 ๓.๘  บริษัท ไอพีเอ็ม แฟลทฟอร์ม จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๓ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการเพ่ิมเติม ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด และ 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด กรณีบริษัท จีเอ็มเอ็มบี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลง
ระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม 
GMM Z (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบแผนการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมตามที่บริ ษัท จี เอ็มเอ็ม แซท จ ากัด        

ก าหนด โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ยืนยันแผนการชดเชยเยียวยาเดิมที่เคยเยียวยาโดยแจ้งผู้ใช้บริการ      
ทราบว่าจะสามารถรับชมรายการ Nat Geo Wild และ Fox Thai แบบ Free to box ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการรับชมออกไปอีกกว่า ๖๐ วัน และในการนี้ผู้ใช้บริการสามารถรับชม 
ช่องรายการดังกล่าวแบบ Free to box ได้อีก ๑๑ เดือน จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  

๒. เห็นชอบแผนการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมตามที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด 
ก าหนดโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ยืนยันแผนการชดเชยเยียวยาที่ได้ก าหนดไว้ เดิม อย่างไรก็ดี 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ได้แจ้งต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ว่า กรณีผู้ใช้บริการต้องการรับชมรายการโทรทัศน์แพ็กเกจของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ต่อไป 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด จะชดเชยด้วยกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ Ku-Band พร้อมแพ็กเกจ



๑๔ 
 

สูงสุดของบริษัท ซีทีเอซ จ ากัด เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ๘ เดือน และ ๑๒ เดือนตามล าดับ และเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด จะเพิ่มจ านวนวันรับชมตามแต่ละแพ็กเกจเพิ่มอีก ๓๐ วัน 

๓. กรณีผู้ให้บริการกระท าการอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่มีแผนการ
ชดเชยเยียวยาผู้บริโภครองรับ ให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
 
วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีผลการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงการออกอากาศของสถานี

วิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัตน์พิษณุโลก คลื่นความถี่ 100.75 MHz 
ประเภทกิจการบริการชุมชน  ไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์

พิษณุโลก คลื่นความถ่ี 100.75 MHz กระท าการออกอากาศมเีนื้อหารายการเข้าลักษณะเป็นการโฆษณาสินค้า
ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) ด าเนินกระบวนการทางปกครองต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มประชาภิวัฒน์ พิษณุโลก  
ตามข้อ ๑ ต่อไป 

 
หมายเหตุ   ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน สถานีวิทยุกระจายเสียง Love Radio คลื่นความถี่ FM 104.50 

MHz ออกอากาศเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือขอความร่วมมือให้สถานีวิทยุกระจาย 

เสียงกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน คลื่นความถ่ี FM 104.50 MHz สังกัดกองทัพบก ใช้ความระมัดระวัง 
และความละเอียดรอบคอบ ในการออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม และมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการ
มอบเมาประชาชนรวมถึงการละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

 
หมายเหตุ    
๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๕ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางช่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา          
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   

งามสง่า  เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV 
ได้ออกอากาศรายการ Wake Up News ที่มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการเมือง และแม้จะมีลักษณะเป็นการ
วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึน แต่เนื้อหารายการยัง ไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้
ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ   
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.   
มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ให้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการ
ออกอากาศรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย รวมตลอดถึงการพิจารณาความเหมาะสมของ 
ผู้ด าเนินรายการที่ควรจะต้องมีการน าเสนอเนื้อหารายการโดยมุ่งเน้นการรายงานข้อเท็จจริง ละเว้นการน าเสนอ
ความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อเหตุการณ์ที่น าเสนอน้ัน  

 กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์   
เห็นว่าการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ กรณีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ประกาศจัดกิจกรรมอีกครั้ง 
เพื่อเรียกร้องปล่อยตัวนายวัฒนา เมืองสุข แบบไม่มีเงื่อนไข มีการน าเสนอรายการที่ไม่เหมาะสม และขัดกับ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช . ฉบับที่ 
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ อันเป็นการ
ขัดต่อข้อก าหนดในบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างส านักงาน กสทช. และบริษัท 
วอยซ์ ทีวี จ ากัด เห็นสมควรมีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ VOICE TV 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป 

 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV ได้ออกอากาศรายการ Wake Up News ที่มีเนื้อหา
รายการเกี่ยวกับการเมือง และแม้จะมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึน  
แต่เนื้อหารายการยังไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช . ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรจัดส่งมติของที่ประชุมประกอบความเห็นของกรรมการให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับทราบ 
และน าผลการพิจารณาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการก ากับดูแลตนเองของสถานี  



๑๖ 
 

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  

ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE TV 
ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม เนื่องจากบริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ได้ยื่นเอกสารคัดค้านการ

พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ พีซ ทีวี ต่อ กสท. ตามเรื่องนี้ จึงมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการน าเอกสารดังกล่าวไปรวมพิจารณากับเรื่องดังกล่าว 
รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นในกรณีดังกล่าวจากผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


