
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๒ 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. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๗. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     ติดภารกิจ 
  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๓. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวพรประภา  วงษ์สนิท พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวสมปรารถนา อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    
ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๗/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท เอ็มเจ แซทเทลไลท์ เซ็นเตอร์ จ ากัด แก้ไข   

ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IDEA SAT     
ได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๑๗/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ไทยแซท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด แก้ไข

ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม THAISAT  
ได้ตามปกติ (เลขที่ ๓๑๘/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เจน ซี จ ากัด ยกเลิกการให้ผู้ชมเข้าร่วมตอบค าถาม 

พร้อมคืนเงินค่าบริการ กรณีท่ีถูกหักจากการร่วมตอบค าถามจ านวน ๑๕๐ บาท 
ให้กับผู้ร้องเรียนด้วย (เลขท่ี ๓๐๐/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ ผลการศึกษาโครงการส ารวจผู้เล่นและบริการของตลาดท่ีเกี่ยวข้องในกิจการ

โทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือ
ตลาดอย่างมีนัยส าคัญในตลาดท่ีเกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ.๒๕๕๗  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและ
ก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงานน ากลับไปศึกษาเพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 



๔ 
 

 
วาระที่ ๓.๖ รายงานการส ารวจตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ของสถานีตามท่ีก าหนด        

ในภาคผนวก ค. แนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ฉบับท่ี ๒ (ส านักรับรองมาตรฐาน
วิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ระหว่างวันท่ี  ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๖ สถานี                 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๕๕ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็น
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 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 าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่า      
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  



๕ 
 

 ๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือ      
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ   
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้                          
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี            
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                     

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน          
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบเอกสาร ๖ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
กระจายเสียง ระหว่างวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๔  พิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสยีง 

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ผ่อนผันระยะเวลาในการยื่นต่ออายุการทดลอง

ประกอบกิจการของผู้ทดลองประกอบกิจการที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙      
ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๑๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๘      



๖ 
 

โดยไม่น าข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาบังคับกับผู้ยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ยื่นต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการ ก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง โดยผู้ที่ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ก่อนวันที่
อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ให้มีสิทธิออกอากาศต่อไปได้จนกว่าคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะมี
ค าสั่งไม่อนุญาต 

 
วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาค าชี้แจงของสถานีวิทยุกระจายเสียงสวรรคโลก รหัสสถานี 

๑๓๕๒๐๓๕๙ ท่ีไม่สามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาท่ี กสท. ก าหนดตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   ไม่อนุญาตให้ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสวรคโลก 

รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๓๕๙ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการใหม่ ภายหลังครบก าหนดระยะเวลา
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่  ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗                   
เนื่องจากค าช้ีแจงของนายอดุลวิทย์ บุญประกอบ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด 98 ฮอตเรดิโอ                           
และนายธัชชัย ชิดเช้ือ ผู้รับมอบอ านาจ ไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงที่อ้างถึงอย่างเพียงพอ จึงไม่มี
น้ าหนักและไม่สามารถรับฟังได้ 

 ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลพิจารณาและสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันสถานีวิทยุกระจายเสียง
เมืองสวรรคโลก รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๓๕๙ ทราบเป็นหนังสือและมอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ี  
และภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว หากพบการ
กระท าความผิดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖ การขอขยายระยะเวลาน าเสนอแผนเยียวยากรณียุติการให้บริการโครงข่าย   

และข้อมูลประกอบของ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ไม่อนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขยายระยะเวลาน าส่งแผนเยียวยา

กรณียุติการให้บริการโครงข่ายต่อผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙     
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๒. ให้มีค าสั่งปรับทางปกครองต่อบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตามมาตรา ๕๘ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จะปฏิบัติตามค าสั่งให้แล้วเสร็จ  

๓. ภายหลังเมื่อมีค าสั่งปรับทางปกครองตามข้อ ๒. แล้ว ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ยังพบว่าบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ส่งแผน



๗ 
 

เยียวยาฯ ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๙ ดังกล่าวอยู่อีก 
กสท.จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) ด าเนินการบังคับทางปกครองให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครอง นับตั้งแต่
วันที่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง      
 

วาระที่ ๔.๗ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ต่อการด าเนินการตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์
ท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรณี บริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี จ ากัด แจ้งยุติการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกราย ในวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ไม่อนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขยายระยะเวลาน าส่งแผนเยียวยา

กรณียุติการให้บริการโครง ข่ายต่อผู้ ใ ช้บริการและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่   
๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  

๒. ให้มีค าสั่งปรับทางปกครองต่อบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตามมาตรา ๕๘ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จะปฏิบัติตามค าสั่งให้แล้วเสร็จ  

๓. ภายหลังเมื่อมีค าสั่งปรับทางปกครองตามข้อ ๒. แล้ว ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) 
นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง ยังพบว่าบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ให้ส่ง   
แผนเยียวยาฯ ตามมตทิี่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๙ ดังกล่าวอยู่อีก 
กสท. จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) ด าเนินการบังคับทางปกครองให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครอง นับตั้งแต่
วันที่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง      

 
วาระที่ ๔.๘ พิจารณาก าหนดโทษปรับทางปกครอง กรณี ตามเรื่องร้องเรียน บริษัท จีเอ็มเอ็ม 

บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่อง   
รับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบหลักการก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครอง กรณีผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
แบบบอกรับสมาชิก  กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ อันมีลักษณะเป็นการกระท าการฝ่าฝืนหรือ 



๘ 
 

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการ หรือระงับหรือหยุดการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นการ
ล่วงหน้า โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ตามข้อ ๕(๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ก าหนดค่าปรับทางปกครอง ในอัตรา 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลา       
ที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒.  กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค     
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) ประกอบประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือ   
ไม่ปฏิบัตติามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
บี จ ากัด ไม่คืนเงินค่าแพ็กเกจ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลิกสัญญา ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๙  จึงให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด 
ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ โดยให้คืนเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้ด าเนินการปรับทางปกครองต่อบริษัท 
จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ในอัตรา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท       
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ตามหลักการในข้อ ๑ 
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