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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑ สิงหาคม 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 

รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย   
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
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 ผู้เช่ียวชาญ รักษาในต าแหน่งการผู้อ านวยการส านักคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๖. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพนจ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นายทวิช  องคเชษฐ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๘. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม -  
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 

๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Digital Radio & TV-Technologies, 

Spectrum and Regulation” ร่วมกับ Telecom Technologies Ltd. และ
คณะจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเอสเสก (Essex University) ระหว่าง
วันท่ี ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  (ส่วนงานประธาน กสท. /ส านักอ านวยการ                
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
วาระที่ ๓.๓ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “ Broadcasting and Content Regulation” 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ (ส่วนงาน กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๔ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

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



๔ 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการน าเสนอข่าวท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ

ชาติพันธุ์ เครือข่ายตระกูลม้ง ของผู้รับใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่อง MCOT HD (ส านักก ากับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ การปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด  

(ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ ผลการประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี ๓๑ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๔๔ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  



๕ 
 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  
ทางปกครอง 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 าหรับผู้ทดลองออกอากาศ   

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้                          
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                     

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน          
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบเอกสาร ๖ 



๖ 
 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีง 
ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๔  พิจารณาด าเนินการต่อการฝ่าฝืนเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ กรณีติดต้ังสายอากาศเกินกว่าความสูง 
ท่ีกฎหมายก าหนด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค จ ากัด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรชัย มีเดีย กรุ๊ป ให้
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ความสูงสายอากาศให้มีความสูงไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของ
สายอากาศถึงระดับพื้นดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้
หากผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจใช้
มาตรการทางปกครองในระดับที่สูงข้ึน ได้แก่ การสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนน้ัน รวมถึงก าหนดค่าปรับทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค                 
ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงตามข้อ ๑ ของสถานีวิทยุทั้ง ๔ สถานีต่อไปนี้ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ กสท. ทราบ 
  (๑) สถานีวิทยุ BIG FM จังหวัดชัยภูมิ 
  (๒) สถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จังหวัดมหาสารคาม 
  (๓) สถานีวิทยุ BIG FM จังหวัดมหาสารคาม และ 
  (๔) สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว หากมีกรณีการติดตั้งความ
สูงสายอากาศอันเป็นการขัดต่อเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดในครั้งต่อไป ให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคและ
ส านักงาน กสทช. เขต มีอ านาจแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแก้ไข
ปรับปรุง ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้โดยมิต้องส่งเรื่องมาให้ กสท. พิจารณา 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรกของบริษัท 
ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท.                
มีมต ิ(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ดังนี ้



๗ 
 

๑.๑   ช่องรายการ beIN Sports 2HD ประเภทช่องรายการ กีฬา การ
ท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๒   ช่องรายการ beIN Sports 3HD ประเภทช่องรายการ กีฬา การ
ท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๓   ช่องรายการ beIN Sports 4HD ประเภทช่องรายการ กีฬา การ
ท่องเที่ยว หรือส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๔   ช่องรายการ True Information Channel ประเภทช่องรายการ 
ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  

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

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรกของ ของบริษัท มี 
บรอดแคสติ้ง จ ากัด จ านวน ๓๑ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด จ านวน ๓๑ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๘                  
โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)  

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

 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล      
ผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท ลูกทุ่ง
แม็กซาโก้ จ ากัด ช่องรายการ ลูกทุ่งแม็กซาโก้ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ลูกทุ่งแม็กซาโก้ จ ากัด ช่องรายการ  ลูกทุ่งแม็กซาโก้ ทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี                 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   



๘ 
 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล                
ผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท ชาลี
เคเบ้ิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ พี พี นิวส์  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี จ ากัด ช่องรายการ พี พี นิวส์ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการและเนื้อหารายการ 

 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ พี พี นิวส์ ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เคเบิล 
ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก    
ของบริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

๑.๑   ช่องรายการ ชลบุรี 1 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

๑.๒   ช่องรายการ ชลบุรี 2 ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่นๆ ใบอนุญาต
สิ้นอายุ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๑.๓   ช่องรายการ ชลบุรี HD ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



๙ 
 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา     
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท(ศูนย์บาท) ด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การรายงานเหตุขัดข้องการออกอากาศของบริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จ ากัด                

ช่องรายการ Smart Smes Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบรายงานเหตุขัดข้องการออกอากาศของบริษัท พีเพิลมีเดีย 

ทีวี จ ากัด ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่     
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ Smart Smes Channel และเห็นว่ากรณีเป็นเหตุสุดวิสัยในการออกอากาศ 
พร้อมทั้งได้ด าเนินการตามแนวทางการพักหรือหยุดการให้บริการตามมติที่ประชุม กสท .ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้วยแล้ว 

 
วาระที่ ๔.๑๑ พิจารณาขยายระยะเวลาของคณะท างานเพ่ือติดตามและประเมินผลการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ (คณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบผลการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ของคณะท างานเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 
   ๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาของคณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ออกไปอีก ๑ ปี 
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาเดิม และน าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 

หมายเหตุ  
   ๑.  รับรองมติที่ประชุม กสท. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒.   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จ ากัด ขอรับการสนับสนุนคูปองแลกกล่อง 
DVB-T2 ในกิจการเคเบิลท้องถิ่น (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบร่างหนังสือตอบบริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ทเวร์ค จ ากัด

ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวนสมุนไพรมาร์เกตติ้ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. วาปีปทุม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๒.๗๕ 
เมกะเฮิรตซ์  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

วทท. วาปีปทุม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๒.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวนสมุนไพร
มาร์เกตติ้ง ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง                     
และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า มีความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และหา้งหุน้สว่น
จ ากัด บ้านสวนสมุนไพรมาร์เกตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. วาปีปทุม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 
๙๒.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท 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 าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวนสมุนไพรมาร์เกตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. วาปี
ปทุม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๒.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวนสมุนไพรมาร์เกตติ้ง 
สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. วาปีปทุม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๒.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติทีป่ระชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อ
วันจันทร์ที่ 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 

 
 
 

  



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร
เชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม  คลื่นความถี่ ๗๑๑ กิโลเฮิรตซ์ (สังกัดกรมการพลังงาน
ทหาร) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ สถานีวิทยุกระจายเสียง

กรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถี่ ๗๑๑ กิโลเฮิรตซ์ (สังกัดกรมการพลังงานทหาร) 
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า มีความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถี่ ๗๑๑ กิโลเฮิรตซ์ (สังกัดกรมการพลังงานทหาร)     
ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   
ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง           
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครอง   
ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี ๗๑๑ กิโลเฮิรตซ์ (สังกัด
กรมการพลังงานทหาร) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา            
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม          
คลื่นความถ่ี ๗๑๑ กิโลเฮิรตซ์ (สังกัดกรมการพลังงานทหาร) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครอง
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)           
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง   
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง       
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์          
ที่ 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 การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราว

ในกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน   
เอชดีทีวี (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการออนซอนเอชดีทีวี มีการกระท าอันเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า บริษัท 
สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการออนซอนเอชดีทีวี กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่บริษัท  
สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการออนซอนเอชดีทีวี ยังไม่ช าระค่าปรับ คดียังไม่ถึงที่สุด กสท. จึงมีค าสั่ง



๑๒ 
 

ทางปกครองให้บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการออนซอนเอชดีทีวี  ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวทันที หากบริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการออนซอนเอชดีทีวี 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
กสท. จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยแล้วว่า มีความผิด ให้ส านักงาน กสทช. 
น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว  เมื่อ กสท.มีมติแล้ว
จึงแจ้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการเผชิญหน้า Face 

Time ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง สปริงนิวส์   
เมื่อวันพุธท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้แทนฝ่ายความมั่นคงมาให้

ความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
(คราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กสทช.          

สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ นี)้ 
 
วาระที่ ๔.๑๗ การตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางช่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้แทนฝ่ายความมั่นคงมาให้

ความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
(คราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กสทช.          

สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ นี)้ 
 
วาระที่ ๔.๑๘ ขยายระยะเวลาคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาของคณะท างานพิจารณาการกระจาย
เสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม 

 
วาระที่ ๔.๑๙ ค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การในคดีปกครองหมายเลขท่ี ๖๐๘/๒๕๕๙ (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. ในการท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีน้ัน เห็นชอบที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการออกประกาศส านักงาน กสทช 

 
 หมายเหต ุ   กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ การออกประกาศเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์เพ่ิมเติม  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม      
๑.  เห็นชอบหลักการแต่งตั้ง เลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ และพนักงานส านักงาน กสทช. ในสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส านักงาน        
กสทช. ภาค และส านักงาน กสทช. เขต เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  และมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช.           
ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อม
มอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในค าสั่ง กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๑ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ IBC Conference 

and Exhibition ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๕-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙      
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) /ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ 

IBC Conference and Exhibition ระหว่างวันที่  ๕-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ไม่รวมเวลาเดินทาง) โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑. นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (อปส. ๑) 

๒. นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
 



๑๔ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระที่ ๕.๑ ค าสั่งศาลในการไต่สวนค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนการพิพากษา (คดีหมายเลขด าท่ี ๑๓๓๓/๒๕๕๙) (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม     มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ 

กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สท.) หรือ นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อมส.) เป็นผู้รับมอบอ านาจในการไปให้ ถ้อยค าต่อศาลปกครองกลาง 
ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
หมายเหตุ รับรองมติที่ประชุม ตามระเบียบวาระที่  ๕.๑ นี้ เพื่อน าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 


