
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ 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. 

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๘. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวสบายใจ  วงศางาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวสมปรารถนา  อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๓/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒  รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓  รายงานเข้าร่วมประชุม “Broadcast Asia 2016 International Conference” 

ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารีน่า 
เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบรายการข่าวนอกลู่ ออกอากาศทางช่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ       

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
มติท่ีประชุม  - 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๓ สถานี ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๖๗ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทางปกครอง 
หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามข้อ 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   พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จ านวนทั้งสิ้น ๒ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ไลอ้อน 
สเตทส์ จ ากัด ช่องรายการ GOD TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จ ากัด ช่องรายการ GOD TV โดยก าหนดให้มีอายใุบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

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

 
วาระที่ ๔.๔   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Paramount (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Paramount โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมต ิ(๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

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

 
วาระที่ ๔.๕  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่                   
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

  ๑.๑   ช่องรายการ STADIUM 1 ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๒  ช่องรายการ STADIUM 2 ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๓  ช่องรายการ STADIUM 3 ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๔  ช่องรายการ STADIUM 4 ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๕  ช่องรายการ STADIUM 5 ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๖  ช่องรายการ STADIUM 6 ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ



๖ 
 

ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท          
แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

  ๑.๑  ช่องรายการ ฟ็อกนิวส์ ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

  ๑.๒  ช่องรายการ ชแนลวี ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ ใบอนุญาต   
สิ้นอายุ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

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

 
วาระที่ ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกของ 
บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทีนิวส์ ทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจาก
ปรากฏการกระท าความผิดที่คณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษทางปกครองเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับ
ใบอนุญาต  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณา
อาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ 

 



๗ 
 

 
วาระที่ ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 
2001 จ ากัด ช่องรายการ HOT LINE NEWS (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท เอส 
แอนด์ ซี คอมมิวนิเคช่ัน 2001 จ ากัด ช่องรายการ HOT LINE NEWS โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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 การขอยุติการให้บริการผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ระบบ Ku-Band 

ส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
ระดับชาติ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม 
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตข้อ ๕ (๑) ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
 

 หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุม กสท. ระเบียบวาระที่ ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๐ พิจารณาความเห็นต่อแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี 
จ ากัด แจ้งยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่ีรับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียม
ไทยคม Ku-Band (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.) /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 

   ๑. ไม่เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการยุติการ
ให้บริการของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ที่ให้บริการผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ระบบ Ku-Band  



๘ 
 

ตามที่ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เสนอ เนื่องจากมาตรการเยียวยาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 
   ๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ด าเนินการให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เสนอมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
รับทราบมติ กสท.  
   หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุม กสท. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ

ชั่วคราวในกิจการโทรทัศน์ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ 
GMM 25 (เดิมชื่อ GMM Channel) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM 25 

(เดิมช่ือ GMM Channel) มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดย
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) วินิจฉัยว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM 25 (เดิมช่ือ GMM Channel) 
กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่บริษัทฯ ยังไม่ช าระค่าปรับ คดียังไม่ถึงที่สุด กสท. จึงมีค าสั่งทาง
ปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM 25 (เดิมช่ือ GMM Channel) ระงับการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวทันที หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ 
GMM 25 (เดิมช่ือ GMM Channel) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษ
ปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และภายหลังลงโทษ
ปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ 
เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยออกอากาศโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยแล้วว่า มีความผิด ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
เพื่อพิจารณาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว  เมื่อ กสท. มีมติแล้วจึงแจ้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราว   

ในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชลบุรี FM 104.25 MHz โดยบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๙ 
 

 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี 

FM 104.25 MHz โดยบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกบั
อาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     
ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี    
FM 104.25 MHz โดยบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่บริษัทฯ ยังไม่ช าระ
ค่าปรับ คดียังไม่ถึงที่สุด กสท. จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี  
FM 104.25 MHz โดยบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวทันที         
หากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี FM 104.25 MHz โดยบริษัท เสียงส าราญ จ ากดั 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
กสท. จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสยีง
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย
ออกอากาศโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยแล้วว่า มีความผิด ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อ
พิจารณาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อ กสท. มีมติแล้วจึงแจ้งคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ

ชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียงอัพไฮน์ เอฟ เอ็ม 
คลื่นความถี่ FM 97.50 MHz โดย บริษัท ไทดี้ มีเดียแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงอัพไฮน์ เอฟ เอ็ม คลื่นความถ่ี 

FM 97.50 MHz โดย บริษัท ไทดี้ มีเดียแอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงอัพไฮน์ เอฟ เอ็ม 
คลื่นความถ่ี FM 97.50 MHz โดย บริษัท ไทดี้ มีเดียแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ 
แต่บริษัทฯ ยังไม่ช าระค่าปรับ คดียังไม่ถึงที่สุด กสท.จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียงอัพไฮน์ 
เอฟ เอ็ม คลื่นความถ่ี FM 97.50 MHz โดยบริษัท ไทดี้ มีเดียแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ระงับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียงอัพไฮน์ เอฟ เอ็ม คลื่นความถ่ี FM 97.50 MHz 
โดยบริษัท ไทดี้ มีเดียแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับ
วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าว



๑๐ 
 

แล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตาม       
แนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดย
ออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยแล้วว่า มีความผิด ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. 
เพื่อพิจารณาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อ กสท. มีมติแล้วจึงแจ้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าจีน โปรโมชั่น สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท่าจีน ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ FM 107.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงท่าจีน ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 

FM 107.25 MHz ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าจีน โปรโมช่ัน ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปรียบเทียบปรับ และห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ท่าจีน โปรโมช่ัน สถานีวิทยุกระจายเสียงท่าจีน ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM 107.25 MHz ยินยอม
ช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม 
ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าจีน โปรโมช่ัน สถานีวิทยุกระจายเสียงท่าจีน คลื่นความถ่ี FM 107.25 MHz ระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หาก
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าจีน โปรโมช่ัน สถานีวิทยุกระจายเสียงท่าจีน คลื่นความถ่ี FM 107.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ตามมติ       
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของ บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ 
H Plus Channel (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๑๑ 
 

 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๑๗ น. 

บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel มีการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
วินจิฉัยว่า ช่องรายการ H Plus Channel กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท เอช พลัส 
แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว 
คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ช่องรายการ H Plus Channel ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus 
Channel ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และ
ปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ี 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมต ิ    
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช โดยส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อด าเนินพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยให้แจ้งผลการพิจารณา
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมเพื่อทราบ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท เอช พลัส แชนแนล            
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ H Plus Channel มีการ
กระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๒  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด  
 ๓.๓  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๔  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 
 ๓.๕  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๓.๖  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
 ๓.๗  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 



๑๒ 
 

๔. ก าหนดหลักการกรณีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน ์     
ที่กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาระงับการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนนั้นเป็น
การช่ัวคราว ให้แจ้งต่อผู้รับใบอนุญาตให้รายงานผลการด าเนินการตามค าสั่งทางปกครองหรือตามกฎหมายอื่นใด
ที่ด าเนินการไปแล้วก่อนหรือภายหลังได้รับค าสั่งให้ระงับการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
อาหารและยาเป็นการช่ัวคราวดังกล่าว โดยเฉพาะการช าระค่าปรับทางปกครอง ให้ กสท. ทราบ เพื่อด าเนินการ
ตามกระบวนการข้ันตอนต่อไปด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๖ พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของผู้ให้บริการ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทกิจการทางธุรกิจระดับชาติ (เลขที่ ๙๘/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 
๑.  บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3HD) 
  (๑) กรณีบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3HD) มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่ เป็นการ         
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 (๒) มอบหมาย ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมาตรการทางปกครองไปยัง 
บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3HD) ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) อย่างเคร่งครัดตามกรณีดังกล่าว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามและยังมีการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยมีการโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 (๓) มอบหมาย ส านักงาน กสทช. ให้มีหนังสือถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (โครงข่ายให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์) เพื่อแจ้งผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท บีอีซี 
มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3HD) มีการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ติดตาม ก ากับดูแล มิให้ช่อง 3HD มีการกระท าอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคอีก 

๒.  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7HD) 
 (๑) กรณีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7HD) มีการกระท าที่เป็น

การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช . เรื่อง การกระท า                   
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) เนื่องจาก
บริษัทฯ มีการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 (๒)  มอบหมาย ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมาตรการทางปกครองไปยัง 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง 7HD) ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน



๑๓ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) อย่างเคร่งครัดตามกรณีดังกล่าว หากบริษัทฯ 
ไม่ปฏิบัติตามและยังมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยมีการโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยัง
มิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 (๓) มอบหมาย ส านักงาน กสทช. ให้มีหนังสือถึงกองทัพบก โครงข่ายที่ ๑ ซึ่งเป็น
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อใหบ้รกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน ์และช่องทาง   
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (โครงข่ายให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ) เพื่อแจ้งผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 
(ช่อง 7HD) มีการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ติดตาม ก ากับดูแล มิให้ช่อง 7HD มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บรโิภคอกี 

๓.  บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่อง Workpoint TV) 
  (๑)  กรณีบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่อง Workpoint TV) มีการกระท าที่

เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) เนื่องจาก
บริษัทฯ มีการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

  (๒) มอบหมาย ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมาตรการทางปกครองไปยังบริษัท  
ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (ช่อง Workpoint TV) ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ    
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) อย่างเคร่งครัดตามกรณีดังกล่าว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติ
ตามและยังมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยมีการโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมี่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 (๓) มอบหมาย ส านักงาน กสทช. ให้มีหนังสือถึงกองทัพบก โครงข่ายที่ ๑           
ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทศัน ์และ
ช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (โครงข่ายให้บริการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน)์ เพือ่แจง้ผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริ โภคของบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด         
(ช่อง Workpoint TV) มีการออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ติดตาม ก ากับดูแล มิให้ช่อง Workpoint TV มีการกระท าอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคอีก 

หมายเหตุ   ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก
ทวีศักดิ์ งามสง่า มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ ข้อมูลระยะเวลาการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ในรายการ O Shopping ของ   
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ 
จ ากัด ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 



๑๔ 
 

   
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

พิจารณาเพื่อประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการโฆษณาสินค้าและบริการในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นไทบ้าน คลื่นความถี ่
93.75 MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ออกอากาศไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นไทบ้าน คลื่นความถ่ี 93.75 MHz 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นไทบ้านตามข้อ ๑ ต่อไป 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดประกาศส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับหลักการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการให้บริการจากประเภทบริการสาธารณะและประเภทบริการชุมชน ไปเป็นประเภท
กิจการทางธุรกิจ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๖ และครั้งที่  ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๕      
โดยเร็วต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ้านแวง คลื่นความถี่ 

91.75 MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ออกอากาศไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนบ้านแวง คลื่นความถ่ี 91.75 MHz 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) ด าเนินกระบวนพิจารณาบังคับทางปกครองต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นไทบ้านตามข้อ ๑ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๐   การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี ๓๑ ปี ๒๐๑๖ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 



๑๕ 
 

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

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และกสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) มีมติเห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. แจ้งตอบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม       
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และคณะท างานพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกฬีา
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ปี ๒๐๑๖ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ว่า รายการการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเป็นหนึ่งในรายการตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๖            
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และกสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
หมายเหตุ    รับรองมติที่ประชุม กสท. ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ นี้ เพี่อน าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๑ ข้อก าหนดของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี ๓๑ 

ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

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

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) มีมต ิดังนี ้
 ๑.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ทุกราย  
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเคร่งครัด 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือเชิญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมเข้าร่วมประชุมการช้ีแจงและท าความเข้าใจกรณีการถ่ายทอดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) สงวนความเห็นตาม
บันทึกที่แนบ 

 

หมายเหตุ 
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 



๑๖ 
 

๒. รับรองมติที่ประชุม กสท. ตามระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๒ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๔๕/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๒๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๐๒๔/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง  

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๒๔ ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๙๕๕/๒๕๕๙  (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน 
กสทช. และ กสท. 

๒. ในกรณีที่ศาลมีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การแก้ค าฟ้องนั้น เห็นชอบที่จะช้ีแจง
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่า มติ กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่  ๔๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้ งที่  ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๒๕ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (เงินค่าประมูลคลื่นความถี่

ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ค้ าประกัน  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ซึ่งมีมติให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด มีหน้าที่ต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น (เงินค่าประมูล



๑๗ 
 

คลื่นความถ่ี) เต็มตามจ านวนที่ประมูล โดยไม่อาจอ้างเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อปฏิเสธการช าระเงิน
ค่าประมูลคลื่นความถ่ีฯ ได้ โดยส านักงาน กสทช. จะต้องค านวณค่าประมูลคลื่นความถ่ีในส่วนที่เหลือ และ
เรียกให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช าระภายในระยะเวลาอันสมควร หากยังคงไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
จึงเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้ ส าหรับเงินเพิ่มจากการผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ ๒ นั้น เห็นสมควร
ก าหนดเรียกเก็บนับจากวันที่ผิดนัด จนถึงวันที่ กสท. มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือช้ีแจง และเรียกให้ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ผู้ค้ าประกันช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น (เงินค่าประมูลคลื่นความถ่ี) แทนบริษัท 
ไทยทีวี จ ากัด ตามหนังสือค้ าประกัน เลขที่ ๐๒๑๑๑๘๑๔๐๐๐๐๑๐๑ ถึง ๐๒๑๑๘๑๔๐๐๐๐๑๑๖ ลงวันที่ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จ านวน ๑๖ ฉบับ เป็นเงินจ านวน ๑,๗๔๘,๘๐๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้าน
แปดแสนแปดพันบาทถ้วน) ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน 

 
วาระที่ ๔.๒๖ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม DVB-ASIA 2016 ระหว่างวันท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  (ส่วนงานประธาน กสท. /ส านักอ านวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม DVB-ASIA 2016 ระหว่าง               

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม InterContinental  กรุงเทพฯ ตามที่ส านักงาน 
กสทช. เสนอ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
  
 


