
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม 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.นางสาวมณรีัตน์   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. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง 
๔. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๖. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักของช่องรายการ 

TRUE4U (ทรูโฟร์ยู) และช่องรายการ ONE (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการด าเนินการตามกฎหมาย กรณีพบการติดตั้งสายอากาศท่ีใช้

ส าหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต  (ส านักก ากับการใช้    
คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖  การน าส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดท่ี ๓ และ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิม (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 



๔ 
 

 
วาระที่ ๓.๗ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของ บริษัท แมน ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Man TV             
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครอง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร 
ระบบเอเอ็ม คลื่นความถี่ ๗๙๒ กิโลเฮิรตซ์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

ช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามแพ็คเกจท่ีสมัครไว้ หากไม่สามารถด าเนินการได้ 
ขอให้บริษัทฯ คืนเงินค่าแพ็กเกจตามจ านวนวันท่ีไม่สามารถรับชมได้จนถึงวันท่ี
แพ็คเกจสิ้นสุด (เลขท่ี ๓๐๒/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้

บริการเคเบิลทีวีพร้อมยกเว้นค่าปรับ จ านวน ๒,๕๐๐ บาท กรณียกเลิกการใช้
บริการก่อนครบก าหนดสัญญา ๑ ปี (เลขท่ี ๓๓๓/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ  

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักงานส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
 
 
 



๕ 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๒ กระบวนการขั้นตอนและการด าเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลส าหรับครัวเรือน  
ท่ีได้รับสิทธิเพ่ิมเติม (ลสทช. /ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
หมายเหตุ     ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกต โดยขอยนืยัน

ตามความเห็นที่เคยให้ไว้ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
วาระที่ ๕.๑ ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ไปด าเนินการ

ต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สถานี       
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๔๙ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ



๖ 
 

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๖ 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 าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า      
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป 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 การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   

  ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล 
จ ากัด ช่องรายการ JKN DRAMAX (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จ ากัด ช่องรายการ JKN DRAMAX โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมต ิ(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

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

 
 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              
โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้
 ๑.๑  ช่องรายการ LAO PSTV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๒  ช่องรายการ TVK ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ      
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๓  ช่องรายการ LNTV3 ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ      
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ       
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท             
แสนสุข วิชั่น จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ดังนี ้
 ๑.๑  ช่องรายการ SV INTER ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ๑.๒  ช่องรายการ SV ASIAN ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด ช่องรายการ JKN (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของ บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค 

จ ากัด ช่องรายการ JKN 
 ๒.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ JKN โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ 
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทีซีไอ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ 
ข่าวทีซีไอ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ทีซีไอ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวทีซีไอ ทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ เนื่องจากยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตภายหลังที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 
 หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด  
จ านวน ๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จ ากัด จ านวน ๕ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

  ๑.๑  ช่องรายการ สถานีข่าวเพื่อชาวบ้านปากน้ าโพ ประเภทช่องรายการ    
ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๑.๒  ช่องรายการ ภาพยนตร์ฝรั่ง ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๑.๓  ช่องรายการ ซีรี่ย์ ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๑.๔  ช่องรายการ ภาพยนตร์ เอเชีย ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๑.๕ ช่องรายการ MOVIE HD ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

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 การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ภายหลังจบ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ของ บริษัท ทรูโฟร์ยู  สเตชั่น จ ากัด       
ช่องรายการ TRUE4U (ทรูโฟร์ยู) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
อนุญาตให้บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู ) 

ออกอากาศข่าวในพระราชส านักภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล จ านวน 
๓ ครั้ง ดังนี้ 
 ๑.  การออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๑.๕๖ – ๒๒.๑๕ น. วันพุธที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายหลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Chang FA Cup 2016 
 ๒.  การออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๕ น. วันเสาร์ที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายหลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทย ลีก ๒๐๑๖ 
 ๓.   การออกอากาศข่าวในพระราชส านัก เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๕ น. วันอาทิตย์ที่ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภายหลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทย ลีก ๒๐๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการของบริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ช่องรายการ 
มิวสิคไลฟ์สไตล์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการ
จาก มิวสิคไลฟ์สไตล์ เป็นช่ือช่องรายการ แอนิมอล โชว์ เอชดี  

 
วาระที่ ๔.๑๑ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่อง

รายการ ASN (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้ บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือ
ช่องรายการจาก  ASN เป็น ช่ือช่องรายการ Sports Illustrated  
  

วาระที่ ๔.๑๒ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร
ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๒๙ ในประเด็นด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ

จัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๒๙ (The 29th Meeting of  
Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand –
Malaysia Common Border – JTC) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติ 
ที่ประชุม JTC ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๙ ดังนี ้

(๑) โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 
(๒) กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Sound Broadcasting) 
(๓)  ฐานข้อมูลการใช้ความถ่ีวิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง 

เอฟ.เอ็ม (Database on Exiting Frequency Usage for TV and FM Radio Services) 
(๔)  การวิเคราะห์ทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(Technical Analysis of the Broadcasting Services) 
(๕)  การปรับปรุงการก าหนดแผนการใช้งานคลื่นความถ่ีบนย่านความถ่ี  

470-510 MHz ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลภายหลัง ค .ศ.๒๐๒๐ (Revision of 
channeling plan for 470-510 MHz to be used by DTT after 2020) 
 

หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะท างานฯ (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นพื้นดินในระบบดิจิตอล /ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการ

ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและ 
ก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนด
เดิม (วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 
รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รายงานต่อที่ประชุม กสท.เพื่อทราบทุก ๓ เดือน  

 
วาระที่ ๔.๑๔ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก (ส านักกิจการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

มติท่ีประชุม     
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) พลโท  

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์)  
มีมติ ดังนี ้

๑.  เห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งไปยังกองทัพบก บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
กรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พิจารณาปรับปรุง  
แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของแต่ละราย โดยให้ค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อประชาชนและประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

๒.  เห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด ให้ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์    
ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและประโยชน์ 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

๓.  เห็นชอบให้มีหนังสือแจ้งไปยังกองทัพบก และบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 
จ ากัด ให้ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ โดยให้ค านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่าน 
ไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) ของสงวนความเห็นตาม
บันทึกแนบ 

หมายเหตุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตเห็นตาม
บันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๕๘ – ๐๘.๐๔ น. 

บริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้
รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการ 
ออนซอน ทีวี กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ 
ออนซอน ทีวี ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้วคดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรยีบ
ผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่ง
ทางปกครองให้บริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท กกตาล 
คู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครอง  จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติ 
ที่ประชุม 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 เพื่อทราบผลการ      
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด        
ช่องรายการ ออนซอน ทีวี มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการ 
โครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ ออนซอน ทีวี มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๒  บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มารเ์กตต้ิง จ ากัด 
 ๓.๓  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 ๓.๔  บริษัท จเีอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

  ๓.๕   บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
๓.๖  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 

  ๓.๗   บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารและยา

และพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาในคราวเดียว 

 
 
 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่องรายการ Maya Channel (ชื่อเดิมช่องรายการ Hit Shop 25 น.) (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๒๓ – ๑๙.๕๐ น. 

ของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Maya Channel (ช่ือเดิมช่องรายการ 
Hit Shop 25 น.) มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมาย           
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการ Maya Channel (ช่ือเดิม 
ช่องรายการ Hit Shop 25 น.) กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์ 
เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Maya Channel (ช่ือเดิมช่องรายการ Hit Shop 25 น.) ยินยอมช าระ
ค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม  
ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ จึงมี 
ค าสั่งทางปกครองให้บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Maya Channel  
(ช่ือเดิมช่องรายการ Hit Shop 25 น.) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่องรายการ Maya Channel (ช่ือเดิมช่องรายการ Hit Shop 25 น.) 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 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 เอ พลัส เอ็นเตอร์  
เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Maya Channel (ช่ือเดิมช่องรายการ Hit Shop 25 น.)  
มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม 
ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Maya Channel (ช่ือเดิมช่องรายการ Hit Shop 25 น.) มีการกระท าอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑  บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด  
 ๓.๒  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอรม์  จ ากัด 
 ๓.๓  บริษัท จเีอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔  บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มารเ์กตต้ิง จ ากัด 

  ๓.๕   บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 



๑๔ 
 

๓.๖  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 
  ๓.๗   บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
  ๓.๘   บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารและยา
และพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาในคราวเดียว 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการมีคุณ ทีวี 
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๔ – ๑๑.๔๓ น. 

ของบริษัท ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดย
ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า  
ช่องรายการ มีคุณ ทีวี กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากัด  
ช่องรายการ มีคุณ ทีวี ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม                     
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยทันที หากบริษัท ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากัด ช่องรายการ มีคุณ ทีวี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทาง
ปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี 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 ยูริมิโกะมีคุณมีเรา จ ากดั 
ช่องรายการ มีคุณ ทีวี มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 
ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ ช่องรายการ มีคุณ ทีวี มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
 ๓.๒  บริษัท จเีอ็มเอ็ม แซท จ ากัด  
 ๓.๓  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 ๓.๔  บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มารเ์กตต้ิง จ ากัด 



๑๕ 
 

  ๓.๕   บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารและยา

และพิจารณาด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๕๙ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวเดียว 

 
วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกสัญญากล่องรับ

สัญญาณดาวเทียม พร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ จ านวน ๒๔,๑๖๙.๗๙ บาท 
(เลขที่ ๓๔๙/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิก

สัญญากล่องรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ จ านวน ๒๔,๑๖๙.๗๙ บาท  
(เลขที่ ๓๔๙/๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้ร้องเรียนว่า ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียน
ด าเนินการร้องเรียนใหม่ในกรณีที่ค่าเสียหายหรือค่าสิทธิได้ยุติแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๙ กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Club Friday To Be Continued 

ตอน เพ่ือนรักเพ่ือนร้าย ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
ช่อง GMM25 มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อ วันอังคารที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 

๒๐.๐๖.๒๑ – ๒๐.๐๗.๔๘ น. และ เวลา ๒๐.๑๒.๑๓ - ๒๐.๑๒.๒๖ น. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด  
ช่องรายการ GMM25 ได้ออกอากาศรายการ Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย      
มีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจอย่าง
ร้ายแรง อันเข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้มีค าสั่งปรับทางปกครองในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. เห็นชอบให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ช่อง GMM25 
ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อน
ร้าย จากเดิมที่เป็นระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น๑๘ (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มี
อายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๘ ปี ควรได้รับค าแนะน า) และหากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด 
จะน ารายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (Rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรี่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
 



๑๖ 
 

      หมายเหตุ  
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ ห้องลับมาก     
ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Bright TV มีเน้ือหา  
ท่ีไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช.พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช.         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) มีมติเห็นว่ารายการ     
“ห้องลับมาก” ตอน “แนท เกศริน” ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. 
ทางช่องรายการ ไบร์ททีวี มีลักษณะของเนื้อหารายการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน อันเป็นการต้องห้ามไม่ให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้มีค าสั่งปรับทางปกครองในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตามมาตรา ๕๗ (๒) ประกอบมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ  
กสทช.พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

๒. เห็นชอบให้บริษัท ไบร์ททีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทข่าวสารและสาระ ช่องรายการ Bright TV
ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ  “ห้องลับมาก” จากเดิมที่เป็นระดับ “ท” (รายการที่
เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ “น๑๘” (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อย
กว่า ๑๘ ปี ควรได้รับค าแนะน า) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรี่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
  หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๑ เรื่องเพ่ือพิจารณาการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Tonight Thailand 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV เมื่อวันพุธ
ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

 



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๒๒  บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด ขอให้ด าเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาและขจัด
ปัญหาการด าเนินทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมในประเด็นท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตใน
หมวดหมู่ความคมชัดปกติ (SD) แต่ท าการออกอากาศผ่านโครงข่ายอ่ืนแบบ
ความคมชัดสูง (HD) (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
(สส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันฯ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   การกระท าของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เป็นลักษณะที่เอื้อท าให้เกิด

การได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน จึงท าให้ขัดกับหลักการแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรม ในการออกอากาศทีวี
ดิจิตอล โดยใช้การเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ผังรายการ เนื้อหารายการ หรือมาตรฐานความคมชัด ตามข้อ ๕ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ประกาศ กสทช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
ก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ (๑๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์      
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๒.  พิจารณาให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด โดยให้มีค าสั่งทางปกครองให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้ก าหนดค่าปรับทางปกครองให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ช าระใน
อัตราวันละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนไม่ด าเนินการอาจใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองที่สูงข้ึนต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๓   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๒๘/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๒๔ ขอให้พิจารณาการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม      ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 

กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มีมติ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือตอบข้อร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนนิการ



๑๘ 
 

ของ กสท. ในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาต ิและแนวทางเพิ่มเติม ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ 
ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมแนวทางการสนับสนุน วิธีที่ ๒ ให้มีการสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสด้วย เป็นดังนี้ 

วิธีที่ ๑ ในกรณีที่กระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเห็นว่าการได้รับช าระเงินค่าประมูล 
คลื่นความถ่ีในแต่ละงวดที่ล่าช้าออกไปหรือแบ่งช าระเพียงบางส่วน ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ 
หรืองบประมาณแผ่นดิน รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังอาจพิจารณาผ่อนผัน โดยขยายระยะเวลาการช าระเงิน
ค่าประมูลคลื่นความถ่ีใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้รับใบอนุญาตฯ 
ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดในการช าระเงินค่าประมูลเต็มจ านวนเช่นเดิม ซึ่งอาจก าหนดระยะเวลาการช าระ
เงินค่าประมูลตั้งแต่งวดที่ ๔ เป็นต้นไป ออกไปทั้งหมดหรือบางส่วน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม โดยหาก
รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาหรือผ่อนผันการช าระเงินค่าประมูลคลื่นความถ่ีดังกล่าว  
ออกไปแล้ว ส านักงาน กสทช. จะได้จัดเก็บเงินดังกล่าวตามที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังก าหนด เพื่อน าส่ง
เป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 

วิธีที่ ๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอลในระยะแรกเริ่มให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ เป็นประโยชน์หลากหลายต่อการด ารงชีวิตในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป              
เมื่อกระทรวงการคลังได้รับเงินค่าประมูลคลื่นความถ่ีดังกล่าว รัฐบาลอาจจัดสรรงบประมาณจากเงินดังกล่าว
บางส่วนให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาครัฐ หรือสนับสนุนการ
ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ      
คนพิการและคนด้อยโอกาส ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหรือภาพลักษณ์ขององค์กรโดยมีค่าตอบแทนตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าว ควรจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนเงินค่าประมูลที่รัฐได้รับจากผู้รับใบอนุญาตฯ แต่ละรายและในแต่ละงวด 
เพื่อให้มีการกระจายการใช้งบประมาณอย่างทั่วถึง ไม่จ ากัดเฉพาะผู้รับใบอนุญาตฯ เพียงรายใดรายหนึ่ง ซึ่งจะ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอลรายใหม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์         
รายเดิมได ้และจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอลและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่อไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

หมายเหตุ  กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต 
ตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๕ ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี ๓๘๐/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๘๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ๒.  ยืนยันตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
ซึ่งให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV เป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ 
บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ได้รับค าสั่งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นการกระท าความผิดคนละกรณี หรือต่างกรรม
ต่างวาระแยกต่างหากจากการกระท าความผิดที่ กสท. มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 



๑๙ 
 

ช่องรายการ PEACE TV ซึ่งศาลปกครองกลางมีค าสั่ง คุ้มครองช่ัวคราวในคดีปกครองหมายเลขด าที่  
๑๑๖๓/๒๕๕๘ และศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่ งที่  ๓๘๐/๒๕๕๙ ยืนตามค าสั่ งทุ เลาการบังคับของ 
ศาลปกครองกลาง(ช้ันต้น)ดังกล่าว และการมีมติยืนยันตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นการปฏิบัติตามแนวทางค าสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวที่ว่า "หากบริษัท พีช           
เทเลวิช่ัน จ ากัด ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ หรือเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ อันเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในค าสั่งของศาล กสทช. ย่อมมีอ านาจที่จะพิจารณาโทษทางปกครองแก่บริษัทฯ ในการ
กระท าความผิดครั้งใหม่ดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยให้ส านักงาน กสทช. ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อช้ีแจงมติดังกล่าว  
 ๓.   ให้ส านักงาน กสทช. ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเร่งรัดการพิจารณา 
ค าร้องที่ กสท.ได้เคยยื่นต่อศาลปกครองกลางไว้เนื่องจากช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศรายการที่มี
เนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช.ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งปฏิบัติผิดเงื่อนไขค าสั่ง
ทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลาง (ช้ันต้น) และศาลปกครองสูงสุด  
 
 หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ไม่ร่วมพิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่อง
ต่อเนื่องและยืนยันตามความเห็นเดิมที่ เคยให้ไว้ตามมติที่ประชุม กสท . ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามบันทึกแนบ 

 
 

วาระที่ ๔.๒๖ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The Pacific Media Partnership 
Conference 2016 ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เมือง Port 
Moresby ประเทศปาปัว นิว กินี  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.) /ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม The Pacific Media 

Partnership Conference 2016 ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ เมือง Port Moresby 
ประเทศปาปัว นิว กินี โดยมีคณะเดินทางของส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 

๒. นางสาวอรศรี ศรีระษา ผู้ช านาญการ (ช.๓) สังกัดส านักกิจการโทรทัศน์       
ในระบบดิจิตอล (จส.) 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
  
 


