
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  

สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๒. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นายเสน่ห์  สายวงค์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 



๒ 
 

๕. นางอิสสะรี  ฉัตรโชติกวงศ์ รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวนนทรี เหมทานนท์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางอัจฉรีย์ เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายชาญณรงค์  มหาราช พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายอภิชาต ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวจิราพร พรหมบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวมาริน่า สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายณรงค์ชัย วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

 



๓ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ วารสารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Broadcasting Journal)
ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  น าเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง เป็นวาระเพื่อพิจารณา 

 
วาระที่ ๓.๓ โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกต่อผู้บริโภค 

และการศึกษาผลกระทบในจังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และร้อยเอ็ด  (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับกระบวนการท างานต่อไป 

 
วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๔ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ   
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๙ สถานี ตามบัญชี



๔ 
 

รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๑๗๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น      
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๕ 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 - ๓ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ   

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

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

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี  
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี         
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                     

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน          



๕ 
 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๖ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูลของผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ      
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง 
ครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

๓.   การยื่นเอกสารประกอบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี กรณีขอเปลี่ยนที่ตั้ง
สถานีเกินกว่า ๑๐ กิโลเมตรทางอากาศ ที่มีเหตุผลของการขอย้ายโดยมีข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ หรือข้อจ ากัด
ทางด้านกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

๓.๑  เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ หรือขออนุญาต
ตั้งสถานีในที่ตั้งเดิม ที่ออกโดยผู้มีสิทธิในสถานที่นั้น 

๓.๒  เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการที่เจ้าของสถานที่หรือผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่นั้น       
ไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ และ 

๓.๓  เอกสารแสดงเหตุจ าเป็นในการย้ายเกิน ๑๐ กิโลเมตรทางอากาศ จาก
สถานที่ตั้งเดิม รวมถึงแผนที่ที่สามารถมองเห็นภาพรวมของพื้นที่ตั้งดังกล่าวว่า สอดคล้องกับเหตุจ าเป็นในการ
การขอย้ายหรือไม่ 

๔.  กรณีการขอเปลี่ยนแปลงความถ่ีที่ให้เหตุผลว่า ความถ่ีเดิมเกิดปัญหาการรบกวน
กันในพื้นที่ ให้ส านักงาน กสทช. เขต ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ความถ่ีที่ทางสถานีอ้างว่า รบกวนกันน้ัน เกิดปัญหา
การรบกวนกันจริงหรือไม่ และหากสถานีที่ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่สามารถออกอากาศได้  
ในขณะที่ส านักงาน กสทช. เขต เข้าไปตรวจสอบการรบกวน ให้ส านักงาน กสทช. เขต ที่ไปตรวจสอบ       
แจ้งสถานีท าการให้ออกอากาศช่ัวคราว ณ ขณะนั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบการออกอากาศดังกล่าวได้    
แล้วรายงาน กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔  การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๓ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต  
ด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๑ สถาน ี

รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๘ นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) ตามข้อ ๑๒(๑)    
ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์ขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 

๒. ทราบการสิ้นสุดลงของการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน    
๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๙ เนื่องจากอายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลง และผู้ทดลองประกอบกิจการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการและไม่ประสงค์
จะทดลองประกอบกิจการต่อไป  

๓. ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๗ ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง 
นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) และให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตาม
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บัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๐  เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการอีกต่อไป  

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้บริษัท เสียงส าราญ จ ากัด และบริษัท วีรดา บรอดแคสติ้ง จ ากัด 
ทราบเป็นหนังสือ ต่อไป 

๕.  มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน์
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท า
ความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป   

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของ บริษัท  จี.ซี.
กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ ซุปเปอร์ริช ซุปเปอร์รวย (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้บริษัท จี.ซี.กรุ๊ป จ ากัด เปลี่ยนช่ือช่องรายการจาก ซุปเปอร์ริช 

ซุปเปอร์รวย เป็นช่องรายการ เกษตรกรไทย 
๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท จี.ซ.ีกรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ เกษตรกรไทย โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาตเท่ากับใบอนุญาตที่เคยได้รับ
ในครั้งก่อน คือ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบการกระท าความผิดตามกฎหมายอาหาร
และยา ซึ่งเป็นที่ยุติแล้ว และ กสท. ได้มีค าสั่งลงโทษทางปกครองแล้ว  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพฒันาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก ของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ People TV  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบการเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด 

ช่องรายการ People TV   
๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
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บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ People TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่              
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพฒันาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี บริษัท พีแอนด์พี 
ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ People TV ยื่นช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ด้วย 

๕.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ยื่นแบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการ              

โทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของ 
บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก          
ของ บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต              
เดิมสิ้นอายุ  

๒.  อนุญาตให้บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก               
ช่องรายการ มิติ 4 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) โดยให้บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนนิการมายงั
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการ
กระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับ
ดูแลต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) มีหนังสือเตือนบริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด กรณีที่บริษัทฯแจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการ          
ช่องรายการดังกล่าว ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันที่จะยกเลิกการประกอบกิจการและให้
ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๘ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด 
ช่องรายการ กอแก้ว (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 



๘ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.   อนุญาตให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ช่องรายการ กอแก้ว เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0003-57 ตั้งแต่วันที่  กสท. มีมต ิ
(๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือน กรณีที่บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ช่องรายการ กอแก้ว หยุดการให้บริการโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแล
ต่อไป  

๓.  ให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
วาระที่ ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV เมื่อวันท่ี 
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางช่องรายการ

โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV มีเนื้อหาลักษณะเป็นการส่อเสียดโดยการน ารัฐธรรมนูญ
ฉบับเก่า มาเปรียบเทียบกับรัฐบาลปัจจุบัน แต่เนื้อหารายการยังไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ 
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการ
ปฏิบัติงานของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่              
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด   
ให้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการออกอากาศรายการในลักษณะเป็นการต้องห้าม      
ตามกฎหมาย 

 
หมายเหตุ      กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV เมื่อวันท่ี 
๒๑, ๒๒ และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหา          
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
 
 



๙ 
 

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

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) เห็นว่า กรณีการออกอากาศรายการ 
Wake Up News ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV เมื่อวันที่ ๒๑, ๒๒ 
และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงาน
ของ คสช. และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช . ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗            
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้งเป็นการขัดต่อข้อก าหนดในบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ระหว่างส านักงาน กสทช. กับบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ 
VOICE TV จึงเห็นชอบตามที่บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด เสนอ ดังนี้ 

๑. พักการด าเนินรายการ มล. ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ในรายการ Wake up News 
และรายการ Tonight Thailand ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ – วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๒. พักการด าเนินรายการ นายอธึกกิต แสวงสุข ในรายการ Wake up News และ 
คอลัมน์ Overview ในรายการ Voice News ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ – วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙  

๓. ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ด าเนินการติดตามการ
ออกอากาศ ของช่องรายการ VOICE TV อย่างใกล้ชิด 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๑ ขอต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบตักิาร

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ 
 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานคลื่นความถี่ เพ่ือสนับสนุนภารกิจ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
(ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 
 
 
 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งาน  

คลื่นความถ่ี เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและ          
ภัยพิบัติ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  เห็นชอบเกี่ยวกับการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 
 ๒.๑   รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ให้มีการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะ โดยใช้วิธีการจัดประชุมหรือสัมมนา และวิธีการยื่นเอกสารแสดงความเห็น 
 ๒.๒  วิธีการเชิญชวน ให้ใช้วิธีการส่งหนังสือเชิญชวนไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช. เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 
 ๒.๓  ระยะเวลาการรับฟังความเห็นสาธารณะ ก าหนดระยะเวลาในการรับฟัง

ความเห็นไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
 ๒.๔  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามเอกสารที่

ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๑๓ สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการรบกวนของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม. (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการรบกวน
วิทยุการบิน /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบแนวทางที่ ๑ การลดจ านวนและลดก าลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ

ทดลอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๑ เพื่อน าไปศึกษาการแก้ไขปัญหาการรบกวนของสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการศึกษาในรายละเอียดต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ

ชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นธนบุรี ระบบ
เอฟเอ็ม คลื่นความถี่ FM 101.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล 
มีเดีย (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นธนบุรี คลื่นความถ่ี             

FM 101.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา โดยออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นธนบุรี  
คลื่นความถ่ี FM 101.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย  กระท าความผิดจริงและ    
เปรียบเทียบปรับ แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ยังไม่ช าระค่าปรับ คดียังไม่ถึงที่สุด กสท. จึงมี 
ค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นธนบุรี คลื่นความถ่ี FM 101.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นที่ ไม่ ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวทันที  หากสถานี



๑๑ 
 

วิทยุกระจายเสียง คลื่นธนบุรี คลื่นความถ่ี FM 101.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
กสท. จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจาย
เสียงตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. ค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑. ให้ด าเนินการตามหลักการของมติที่ประชุม กสท.
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๕  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ติดตามผลคดีตามข้อ ๑. และเร่งด าเนินการตาม
แนวทางมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๒ โดยเร็ว 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เร่งด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่  
๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๑ – ๔.๑๓ โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ

ชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทพารักษ์          
เรดิโอ เครื่อข่ายเพ่ือความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ FM 
105.25 MHz โดยบริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จ ากัด (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงเทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่าย    

เพื่อความมั่นคงของชาติ คลื่นความถ่ี FM 105.25 MHz โดยบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด มีการกระท า 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ      
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่าสถานี
วิทยุกระจายเสียงเทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ คลื่นความถ่ี FM 105.25 MHz โดยบริษัท 
สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่บริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด ยังไม่
ช าระค่าปรับ คดียังไม่ถึงที่สุด กสท. จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียงเทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่าย
เพื่อความมั่นคงของชาต ิคลื่นความถ่ี FM 105.25 MHz โดยบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด ระงับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียงเทพารักษ์ เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความ
มั่นคงของชาต ิคลื่นความถ่ี FM 105.25 MHz โดยบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งและภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ ง กสท .  
จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน (เจ็ดวัน) ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง   
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๒. ค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑. ให้ด าเนินการตามหลักการของมติที่ประชุม กสท.
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๕  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ติดตามผลคดีตามข้อ ๑ และเร่งด าเนินการ 
ตามแนวทางมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๒ โดยเร็ว 



๑๒ 
 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่  
๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๑ – ๔.๑๓ โดยเคร่งครัด 

 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท สิงห์ทอง โปรโมชั่น จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
พัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่ายเพ่ือความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 
FM 104.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่าย

เพื่อความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM 104.25 MHz โดยบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด 
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ และบริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด  
สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่ นความถ่ี 
๑๐๔.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาสุข  
เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM 104.25 MHz ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทันที หาก  
บริษัท สิงห์ทอง โปรโมช่ัน จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง พัฒนาสุข เรดิโอ เครือข่ายเพื่อความมั่นคงของชาติ 
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี FM 104.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน  
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ FM 104.25 MHz (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดชลบุรี FM 104.25 MHz โดยบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้ 
รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ 
และบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี FM 104.25 
MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่ง
ทางปกครองให้บริษัท เสียงส าราญ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี     
FM 104.25 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท เสียงส าราญ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดชลบุรี FM 104.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท    
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค 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
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ             
R Channel (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗  บริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด 

ช่องรายการ R Channel มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการ R Channel กระท าความผิดจริง
โดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ R Channel ยินยอมช าระค่าปรับตาม
ความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท                   
อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ R Channel ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ      
R Channel ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 



๑๔ 
 

และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถ่ี 
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 ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบ  
ผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด  
ช่องรายการ R Channel ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมทั้ ง 
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ R Channel มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอีก ดังนี ้

๓.๑  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
๓.๒  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการ

ให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.  บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) ประกอบประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕ เนื่องจากบริษัทฯ กระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการโดยปราศจากเหตุอันสมควร คือ การไม่ด าเนินการคืนเงินค่าแพ็กเกจ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลิกสัญญา  

๒.  มอบหมาย ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนไปยังบริษัทฯ ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ โดยให้คืนเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง และยังมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการให้บริการโดยปราศจากเหตุอันสมควร ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการปรับทางปกครอง   
ต่อบริษัทฯ ในอัตราไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท                  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  

 
 

 



๑๕ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๕๘/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจ

ในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๒๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๗๕/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจ

ในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  


