
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๕ มกราคม 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. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
 นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพฒันา

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางสาวรวิภา  ด้วงแดงโชติ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายอภิชาติ  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวเสาวรส  ทิพย์ธรรมธารา พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
   
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ ให้แก้ไขมติที่ประชุม ข้อ ๒ เป็นดังนี้  
  “๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ให้บริการทางสาย ว่าหากประสงค์จะ
ขอรับการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้น



๓ 
 

การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 
เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  ให้ด าเนินการยื่นค าขอพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นให้ส านักงาน กสทช. เพื่อน าเสนอ กสท. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ส านักงาน กสทช. ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ ให้ตัดข้อความ “กสทช .และ”ในมติที่ประชุม ข้อ ๑ ออก  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เร่งด าเนินการ
แก้ไขให้สามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลระดับความคมชัดสูง 
(HD) ได้ตามท่ีโฆษณาไว้ (เลขท่ี ๑๑๘/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเว็บ

การพนันในการถ่ายทอดสดของช่อง ๗ ส ี (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ รายงานสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นพนักงานของ

ส านักงาน กสทช. เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการรับแลก
คูปองกับ Set top box (ส านักทรัพยากรบุคคล (บย.)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจและไม่มีเอกสารประกอบวาระ 

 
  



๔ 
 

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

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๙ จ านวน ๕๐ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๕๐ สถานี    
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการทดลองประกอบ
กิจการ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดกูารทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงจ านวน ๑ สถาน ี
และ ๔ สถานี ตามล าดับ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ และ ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ  
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 



๕ 
 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที่ ๔.๓ ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๔ 

มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๓๐ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๖ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๔ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า

ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.50 MHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) ) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า 

ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.50 MHz  
๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งเตือนให้กรมเจ้าท่าปฏิบัติตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ 
โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป 

 
 หมายเหต ุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 107.25 MHz ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร งดการส่ง

กระจายเสียงออกอากาศช่ัวคราว ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการก าชับให้สถานี



๖ 
 

วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด  
จึงมอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้ 

๑. แจ้งเตือนกรณีต้องการพักหรือหยุดการให้บริการในครั้งต่อไป ให้แจ้ง ต่อ กสท.
เป็นหนังสือก่อนท าการพักหรือหยุดการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันที่เริ่มพักหรือหยุดการให้บริการ  

๒. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าว่าจะท า
การหยุดการให้บริการ พร้อมวันเวลาที่จะหยุดการให้บริการด้วย  

๓. การอนุญาตให้งดการออกอากาศดังกล่าวข้างต้น  มิได้ท าให้ระยะเวลาการประกอบ
กิจการกระจายเสียง ตามสิทธิในการประกอบกิจการได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่อยู่น้ันสะดุดหยุดลง 

 
วาระที่ ๔.๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ซีทีเอช 
เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Nat Geo Music (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ช่องรายการ Nat Geo Music เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0447-56 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  
เป็นต้นไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี 
จ ากัด กรณีแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการ Nat Geo Music ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน 
และให้บันทึกข้อมูลเป็นประวัติเพื่อประกอบการก ากับดูแลต่อไป 

๓. ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท สิมิหลา เคเบ้ิลทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ HI CABLE TV SONGKHLA (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๒) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ช่องรายการ HI CABLE TV SONGKHLA โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ป ี
นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ



๗ 
 

ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของมูลนิธิเพ่ือคุณธรรม    
ช่องรายการ โทรทัศน์มุสลิม ไทยแลนด์ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ช่องรายการ โทรทัศน์มุสลิม ไทยแลนด์ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือ
สิ่ งแวดล้ อม ช่ องรายการ สถานี วิทยุ โทรทัศน์  DMC (ต่ ออายุ  ครั้ ง ท่ี  ๓)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๐  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ มูลนิธิพระรัตนตรัย      



๘ 
 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ช่องรายการ WBTV 
GOOD STATION สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ  (ต่ออายุ 
ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ช่องรายการ WBTV GOOD 
STATION สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ฯ   โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของกรมประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๓ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๓ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
ดังนี้ 

๑.๑ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประเภทช่องรายการ (๔) 
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายวัุนที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๒ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV ประเภทช่องรายการ (๕) กีฬา การ
ท่องเที่ยว หรือ ส่งเสริมสุขภาพ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายวัุนที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๓ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อ
ข่าวสารและความรู้ (PRD2) ประเภทช่องรายการ (๔) การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (ใบอนุญาตเดิมสิ้น
อายุวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 



๙ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เฉินเจียนวันเจริญ 
จ ากัด จ านวน ๕ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด จ านวน ๕ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ ดังนี้ 

๑.๑ ช่องรายการ Cable news ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑.๒ ช่องรายการ KC Asian ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑.๓ ช่องรายการ KC Movies ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑.๔ ช่องรายการ KC Variety ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑.๕  ช่องรายการ KC 1 ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ทิพย์เคเบ้ิลทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ TPTV (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ทิพย์เคเบิ้ลทีวี จ ากัด ช่องรายการ TPTV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม 
สิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ



๑๐ 
 

ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท 
อาร์ เอส จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ You channel (ต่ออายุ  ครั้งท่ี ๓)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ You channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  จ๊ะทิงจา จ ากัด 
ช่องรายการ JATINGJA SS (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท  จ๊ะทิงจา จ ากัด ช่องรายการ JATINGJA SS โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ออโต้-ไลฟ์ จ ากัด 
ช่องรายการ GP Channel (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ออโต-้ไลฟ์ จ ากัด ช่องรายการ GP Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท สยามสปอร์ต เทเล
วิชั่น จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิช่ัน จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี  
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

 
๑.๑  ช่องรายการ สยามสปอร์ตไลฟ์ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายวัุนที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 
๑.๒  ช่องรายการ สยามสปอร์ต นิวส์ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายวัุนที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 
๑.๓  ช่องรายการ สยามสปอร์ต ฟุตบอล (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒๐ มกราคม 

๒๕๕๙) 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ลิฟว่ิง โชว์ ทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ ลิฟว่ิง โชว์ ทีวี (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ลิฟว่ิง โชว์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ลิฟว่ิง โชว์ ทีวี โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
 
วาระที่ ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท แฟมิลี่ โนฮาว 
จ ากัด ช่องรายการ Money Channel (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จ ากัด ช่องรายการ Money Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
 
วาระที่ ๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท สแกน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน ๘ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 



๑๓ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท สแกน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ านวน ๘ ช่องรายการโดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

๑.๑ ช่องรายการ Colors ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑.๒ ช่องรายการ Life OK ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ                  
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑.๓ ช่องรายการ MTV India ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ   
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑.๔ ช่องรายการ Star Plus ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ               
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑.๕  ช่องรายการ Star Gold ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ          
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑.๖ ช่องรายการ Sony Set Asia ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ  
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑.๗ ช่องรายการ Sony Sab ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑.๘ ช่องรายการ Sony Max ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและ อื่น  ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๒๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด 
จ านวน ๖ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด จ านวน ๖ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ดังนี ้



๑๔ 
 

๑.๑ ช่องรายการ ส ารวจโลก ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ 
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๒ ช่องรายการ มิวสิคไลฟ์สไตล์ ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ
(ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๓ ช่องรายการ ของดีประเทศไทย ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและ
อื่น ๆ (ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๔ ช่องรายการ มายไซน์ ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ                  
(ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๕  ช่องรายการ บุษบาคาเฟ่ ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ                  
(ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

๑.๖ ช่องรายการ เรียลเมโทร ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น ๆ                  
(ใบอนุญาตสิ้นอายุ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๒๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ 
จ ากัด จ านวน ๕๖ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ไอพีเอ็ม วิช่ันส์ จ ากัด จ านวน ๕๖ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ โดย
ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๒๓  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด 
จ านวน ๙ ช่องรายการ (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๑๕ 
 

 

มติท่ีประชุม 
 ๑.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก    
ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๘        
ช่องรายการ  และก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๑ ช่องรายการ  
คือ ช่องรายการ Z PAY TV 21 รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๙ 

   ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 
 
 หมายเหตุ  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๒๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์             
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ทีวีดี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ช่อง รายการ IN TV และ ช่องรายการ TVD (ต่ออายุ                
ครั้งท่ี ๓)  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

     
  มติท่ีประชุม 

๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๘ -
๑๑.๑๐ น. บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารบี วัน (B1) ซึ่งเป็น
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา 
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องรายการ IN TV และ ช่องรายการ TVD อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ โดยบริษัทฯ ยินยอมช าระ
ค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ 
(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งเตือนทาง
ปกครองให้บริษัทฯ ช่อง รายการ IN TV และ ช่องรายการ TVD ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ดังกล่าวโดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้ก าหนด
มาตรการปรับทางปกครองจ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่
ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ โดยให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) มีค าสั่งเตือนทางปกครองไป
ยังบริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  



๑๖ 
 

๒. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ช่อง รายการ IN TV และ ช่องรายการ TVD  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจาก คณะกรรมการ ฯ ได้มีค าวินิจฉัยว่า บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด ช่อง รายการ IN TV และ ช่องรายการ TVD  มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยให้ออกค าสั่งเตือนให้ระงับการ
กระท าดังกล่าว อันเป็นค าสั่งทางปกครองว่า บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ช่อง รายการ IN TV และ ช่องรายการ TVD 
กระท าผิดซึ่ง เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาก าหนดใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามมติ ที่
ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๙  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๒๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น 
ไทย จ ากัด ช่องรายการ Dragon TV (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของบริษัทของบริษัท เมเจอร์  เทเลวิช่ัน ไทย จ ากัด ช่องรายการ Dragon TV  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๒๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่อง M – Channel (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 



๑๗ 
 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ M – Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙) เนื่องจากพบประวัติเคยกระท า
ความผิดที่ขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผิดกฎหมาย)และคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิดตามแนวมติ กสท . 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๙  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๒๗ เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุปลายพระยา เรดิโอ 

คลื่นความถี่ FM 105.75 MHz อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี (ประเภทกิจการบริการ
ชุมชน) กรณีออกอากาศไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์อนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณี สถานีวิทยุปลายพระยาเรดิโอ คลื่นความถ่ี FM 

105.75 MHz ไม่ถ่ายทอดข่าวของกรมประชาสัมพันธ์  และไม่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงรายการของ คสช. 
๒.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ, กสทช.  

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า, กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์) 
มีมตเิห็นว่า สถานีวิทยุปลายพระยาเรดิโอ คลื่นความถ่ี FM 105.75 MHz ซึ่งเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน แต่กลับหารายได้จากการโฆษณา กรณีถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.         
มีหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากยังฝ่าฝืน ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมตามหนังสือตักเตือนดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนน้ัน ทั้งนี้ 
ตามข้อ ๓๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๓  

 
หมายเหต ุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)  ขอสงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ 
 
 



๑๘ 
 

  วาระที่ ๔.๒๘ เรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และ บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศ รายการเผชิญหน้า ตอน“เกมซ้อน
เกมบนคลื่น ๑๘๐๐ ทรูมูฟ” ของสถานีโทรทัศน์สปริงส์นิวส์ (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)    
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบยุติเรื่อง เนื่องจากเนื้อหารายการเผชิญหน้า ตอน “เกมซ้อนเกม     
บนคลื่น ๑๘๐๐ ทรูมูฟ” ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ มิได้เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ แต่อย่างใด 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด และบริษัท 
ทรู คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ทราบว่า เมื่อกระบวนการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องได้ข้อยุติหรือมีค าพิพากษา 
จากศาลเป็นสิ้นสุดแล้ว บริษัททั้ง ๒ ดังกล่าวสามารถส่งผลการด าเนินคดีมายังส านักงาน กสทช. เพื่อ
ประกอบการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๙ การก าหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีการโฆษณาอาหารและยา และผลิตภัณฑ์

สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย กรณีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดและกรณีอ่ืน  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.) และส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) พิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นการ
ก ากับดูแลผู้ให้บริการโครงข่าย แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 

 
วาระที ่๔.๓๐ ความเห็นต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการ

ให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาและจัดท าความเห็นให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ กสท.มีมติ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาต่อไป 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือเรียกให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 

และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด มาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณา ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.
๒๕๕๑ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ไดร้ับหนังสือ 

 



๑๙ 
 

หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๓๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการ

ตรวจสอบการคิดค่าบริการซ้ าซ้อน และคืนเงินท่ีช าระเกินจากค่าบริการ พร้อม
ท้ังชดเชยค่าเสียหายทางจิตใจ (เลขท่ี ๖๖/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด มีการกระท าที่เป็น

การเอาเปรียบผู้บริโภค ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) กรณีการระงับหรือหยุดการให้บริการโดยปราศจากเหตุอัน
สมควร จึงให้มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๗) ประกอบกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๐ กรณีการระงับสัญญาณการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ตามเรื่องร้องเรียนรายดังกล่าว และผู้ใช้บริการรายอื่นๆ  หากบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง  กสท.จะด าเนินการปรับทางปกครองเป็นเงินจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า กสทช. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี หากผู้ร้องเรียนประสงค์ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท าของบริษัทฯ ก็สามารถ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
หมายเหตุ     กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่ ๔.๓๒ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ส านักงาน กสทช. เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์
ช่องฟ้าให้ทีวี (เลขท่ี ๑๐๓/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. เข้าตรวจสอบ

เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ ช่องฟ้าให้ทีวี 
(เลขที่ ๑๐๓/๒๕๕๘) 

 
 



๒๐ 
 

วาระที่ ๔.๓๓ การพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครองกรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เก่ียวกับการโฆษณา และการมีค าสั่งเตือนทางปกครองไปยัง
ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
  มติท่ีประชุม 

๑. กรณีบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจ ากัด (ช่องรายการ CH7) บริษัท                         
บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ 3HD) และบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัททั้ง ๓ ได้ช้ีแจง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการน าช่องรายการที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการโฆษณาและการบริการ
ทางธุรกิจทั้งหมดมาออกอากาศในโครงข่ายโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี นอกเหนือจากล าดับ
ตามที่ประกาศ กสทช. ก าหนด  จึงให้มีหนังสือแจ้งบริษัททั้ง ๓ ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโดย
เคร่งครัดและขอให้ด าเนินการป้องกันหรือแก้ไขมิให้ช่องรายการที่ตนได้รับใบอนุญาตถูกน าไปใช้ออกอากาศ
บนโครงข่ายที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 

๒. กรณี บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ช่องรายการ TNN24) และ
บริษัท ทรู โฟยู สเตช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ TURE4U) ได้ช้ีแจงเป็นหนังสือว่ามีการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 
โดยขอโต้แย้งคัดค้านค าสั่งเรื่องการโฆษณาและการบริการทางธุรกิจเกินระยะเวลาที่ประกาศก าหนด ทั้งนี้ อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและคดียังไม่ถึงที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัททั้ง ๒ ได้ทราบค าสั่ง กสท. 
แล้ว และถือว่าได้รับทราบผลของค าพิจารณาของศาลปกครองช้ันต้นที่มีค าตัดสินไม่ทุเลาการบังคับตามค าสั่ง
ของ กสท. กรณีการจัดเรียงช่อง แล้ว  การกระท าของบริษัททั้ง  ๒ จึงมีเจตนาขัดค าสั่งคณะกรรมการโดย 
ชัดแจ้ง  และยังพบว่ามีการออกอากาศโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศ กสทช.ก าหนด 
อันเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๘) ของประกาศ กสทช.เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยู่  จึงให้มีค าสั่งทางปกครองเตือนให้บริษัททั้ง              
๒ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าวโดยให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  หากยังฝ่าฝืนหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง  
กสท. อาจพิจารณาก าหนดมาตรการปรับทางปกครอง จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  

๓. กรณีบริษัท ทรู วิช่ันส์  กรุ๊ป จ ากัด ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย เห็นควร
ด าเนินการ ดังนี้ 

๓.๑  เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการเผยแพร่ช่อง
รายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดตามมติที่ประชุม กสท .ครั้งที่  
๔๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๘  จึงให้มีค าสั่งปรับทางปกครองเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
ปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิ ได้ปฏิบัติตามค าสั่ งนี้  ตามมาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือเตือน และหากบริษัทฯ ยังไม่ปฏิบัติตามค าเตือนอีก ส านักงาน กสทช. อาจใช้มาตรการบังคับทาง



๒๑ 
 

ปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามมาตรา ๕๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากมาตรการปรับทางปกครองดังกล่าว หาก
บริษัทฯ ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่อีก กสท . อาจ
พิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันที่สูงข้ึนต่อไป 

๓.๒ มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนทางปกครองให้บริษัทฯ 
แก้ไขการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต กรณีน าช่องรายการอื่นมาออกอากาศตอ้งมี
หรือได้รับสิทธิในการเผยแพร่ ท าซ้ า ดัดแปลง แก้ไข หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่จ าเป็น และต้อง
ได้รับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่จ าเป็นในงานที่เป็นงานประกอบอื่นที่ติดมากับรายการดังกล่าวด้วย หาก
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว  กสท.อาจพิจารณาใช้มาตรการปรับทางปกครองต่อไป 

 
หมายเหตุ 
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 

 
 วาระที่ ๔.๓๔ เรื่องร้องเรียนกรณีของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด มีการโฆษณาสินค้าหรือ

บริการเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด (เลขท่ี ๑๗๗/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบยุติเรื่องเรียน กรณีของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด มีการโฆษณา

สินค้าหรือบริการเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด (เลขที่ ๑๗๗/๒๕๕๗) เนื่องจากผู้ร้องเรียนทิ้งค าร้อง 
๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง

และโทรทัศน์ (บส.) น าข้อมูลดังกล่าว ประกอบการเฝ้าระวังการโฆษณาของช่องรายการ Fox Thai ช่อง AXN 
ช่อง Series ช่อง Entertainment และช่องสารคดี ที่อาจฝ่าฝืนต่อกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๕ การเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่อง

รายการ FOX Channel ออกอากาศรายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้า
เกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

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

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า) มีมติมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. ไปตรวจสอบว่า มีการเผยแพร่ ช่องรายการ Fox Channel หรือช่องรายการที่มีผังรายการ
และเนื้อหารายการเช่นเดียวกับช่องรายการ Fox Channel ผ่านช่องโครงข่ายไม่ใช้คลื่นแบบบอกรับสมาชิก
อื่นที่นอกเหนือจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด หรือไม่ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 



๒๒ 
 

หมายเหตุ     
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์      

ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๖ อนุมัติพนักงานเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา ณ 

มหาวิทยาลัยดีคิน เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย  (ส านักก ากับการใช้คลื่น
ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้นายมานะพันธ์ุ วงศ์พิวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการ

ระดับกลาง ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.) เดินทางเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ไม่รวมวันเดินทาง) 
ณ ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ หัวหน้าคณะเดินทาง 

 
วาระที่ ๔.๓๗ ค าสั่งศาลเรียกให้ท าค าให้การในคดีหมายเลขด าท่ี ๒๐๙๕/๒๕๕๘  (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

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

๒.  เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ กล่าวคือ ให้
ช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่าการออกประกาศเรียงช่องนั้นชอบ
ด้วยกฎหมายและเหตุผลที่เกี่ยวข้องและเป็นการประกันสิทธิของประชาชนผู้ใช้บริการที่จะสามารถเข้าถึง
บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป อันเป็นบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ปราศจากอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์ทุกราย 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 



๒๓ 
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