
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๐/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๕ กันยายน 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. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๙. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
  รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหาราย และพัฒนา      

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดู แล

กันเอง 
๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๘. นางสิริรัตน์  นิ่มเงิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๙. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๑๐. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๑๑. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายก าพล  รอรัตตัญญู พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๘. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้     
ที่ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๒๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการตื่นมาคุยทางช่อง

รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT HD มีเน้ือหา          
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 

 วาระที่ ๓.๔  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เรื่อง การ
พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี ๓๑ ปี ๒๐๑๖ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕  สถิติการอนุญาตให้ด าเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System 

Software Update) ส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล และรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจาเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ    

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

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

 
วาระที่ ๔.๒ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี          
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                     

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน          
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๒ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
กระจายเสียง ระหว่างวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๓ 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณารับค าร้องขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด พีระยา มีเดียกรุ๊ป (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย 
เสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม  
 ๑.   รับค าร้องขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีระยา 
มีเดียกรุ๊ป โดยก าหนดเงื่อนไขให้ห้าง ฯ ต้องยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ 
แห่งประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ 
ภายในเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากห้าง ฯ เพิกเฉยไม่ด าเนินการ ให้สิทธิในการยื่นค าขอ
ดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที 

 ๒.   มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) ท าหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีระยา มีเดียกรุ๊ป ให้ด าเนินการยื่นต่ออายุทดลองประกอบกิจการ
ภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๔ ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอ

เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

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

กลางณรงค์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

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

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ               
จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑  ช่องรายการ LC Channel 1 ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ 
๑.๒  ช่องรายการ LC Channel 2 ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิงและอื่น  ๆ

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

 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท    
ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ (บส.) เร่งรัดพิจารณาการกระท าความผิดตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องของ  บริษัท  
ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ    
โดยให้ด าเนินการตามแนวทางมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ วาระที่ 
๔.๒๒ แล้วให้น าเสนอให้ กสท.พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๗  การก าหนดอายุใบอนุญาต ของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

ช่องรายการ H Plus Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. มติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๕  

อนุญาตให้บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก โดย
ให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๔) แต่เนื่องจากตรวจพบว่ามีเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และยังไม่เป็นที่ยุติ จึงให้ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.๑ หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการ
กระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่
เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 

๑.๒ หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที  

๒.   บัดนี้ เรื่องร้องเรียนดังกล่าวยุติว่า บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel มีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองให้ระงับ
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าวทันทีตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙  กรณีอายุใบอนุญาตจึงเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตในข้อ ๑(๑) ดังนั้น กสท. 
จึงมีมติก าหนดให้อายุใบอนุญาตของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus 
Channel มีเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑)  

 
วาระที่ ๔.๘ การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลและการก าหนดอายุใบอนุญาต ของบริษัท เอ พลัส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Hit Station และช่องรายการ 
Maya Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๗ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบ การเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล จาก บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนเป็น บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(บส.) เร่งรัดพิจารณาการกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) ช่องรายการ Hit Station และช่องรายการ Maya Channel ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ 
กสท. มีมติ โดยให้ด าเนินการตามแนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
วาระที่ ๔.๒๒ แล้วให้น าเสนอให้ กสท. พิจารณาการอนุญาตต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๙  ข้อหารือกรณีการขอบอกเลิกสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทท่ี 

ใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งตอบบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) ดังนี ้
๑.  การด าเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าใช้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา ถือเป็นการใช้สิทธิที่จะกระท าได้
ตามข้อสัญญาดังกล่าว มิได้ขัดหรือแย้งกับมติ กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

๒.  หากบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาการเช่าใช้บริการ เป็นผลให้มีการหยุดการ
ให้บริการโครงข่ายฯ บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่จะต้องได้รับอนุญาตจาก กสท . และปฏิบัติตามมาตรการเยียวยา
ผลกระทบภายหลังการระงับการให้บริการ  

 
หมายเหตุ    
๑.   ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ  
๒.   รับรองที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขอความอนุเคราะห์ทบทวนและขยาย

ระยะเวลาการด าเนินการตามค าสั่งทางปกครอง กรณีออกอากาศช่องรายการ
ด้วยมาตรฐานความคมชัดท่ีได้รับอนุญาต (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ
ดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม ไม่อนุญาตให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ขยายระยะเวลา

การปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
วาระที่ ๔.๒๒  

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เพื่อน าไปด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



๘ 
 

 
 
วาระที่ ๔.๑๑ กรณีการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพ่ือเผยแพร่วิดีทัศน์ของส่วน

ราชการ วิดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี และวิดีทัศน์ท่ีกรมประชาสัมพันธ์ผลิต  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ขอความร่วมมือในการเผยแพร่วิดีทัศน์ของส่วน

ราชการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนหรือเรื่องที่สมควรสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนจากผู้ประกอบ
กิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน ทั้งระบบแอนาล็อคและระบบดิจิตอล ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ ซึ่งได้แก่ ช่อง ๕ ช่อง ๑๑ ช่อง ไทยพีบีเอส และช่อง รัฐสภา  

 
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียนกรณีสถานีกระจายเสียงคนพลังงาน คลื่นความถี่ 100.25 MHz 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ บริเวณพ้ืนท่ี อ.แม่พริก จ.ล าปาง ออกอากาศ 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  การออกอากาศสปอตโฆษณาสินค้าและบริการของสถานีวิทยุกระจายเสียงคน

พลังงาน คลื่นความถ่ี FM 100.25 MHz ประเภทกิจการสาธารณะ บริเวณพื้นที่ อ.แม่พริก จ.ล าปาง  
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการโฆษณาเกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และ
กิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ประเภทกิจการ
สาธารณะ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๑๙ หน่วยงาน รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๔ โดยให้ท าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับส านักงาน กสทช. เป็นเวลา ๑ ป ี 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๓  เพื่อน าไปด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การขอขยายระยะเวลาการน าส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพ่ิมเติม ของบริษัท  
ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แจ้งยุติการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่ีรับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม  Ku-
Band (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   ไม่อนุญาตให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขยายระยะเวลาการน าส่ง 

แผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติม ส าหรับกรณีแจ้งยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่รับชมผ่านช่องสัญญาณ
จานดาวเทียมไทยคม Ku-Band ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๒.   เห็นชอบมีค าสั่งปรับทางปกครองต่อ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตาม
มาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด  
จะปฏิบัติตามค าสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๙ และวาระที่ 
๔.๑๐ ให้แล้วเสร็จ 

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

๔.  ภายหลังเมื่อมีค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๒. แล้ว บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี  จ ากัด 
ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๙ 
และวาระที่ ๔.๑๐ อยู่อีก  ให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการพิจารณาเสนอให้ กสท. ใช้มาตรการทางปกครอง        
สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

 
 
 
วาระที่ ๔.๑๕ การขอขยายระยะเวลาการน าส่งแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพ่ิมเติมของบริษัท 

จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการ
ให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. ไม่อนุญาตให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ขยายระยะเวลาการน าส่งแผนมาตรการ
เยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติม ส าหรับกรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ       
Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z  

๒. เห็นชอบมีค าสั่งปรับทางปกครองต่อบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ตามมาตรา  
๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด  
จะปฏิบัติตามค าสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๑๑  
ให้แล้วเสร็จ 



๑๐ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) ด าเนินการบังคับทางปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครอง นับตั้งแต่วันที่ได้ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๔. ภายหลังเมื่อมีค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๒ แล้ว บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด  
ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ วาระที่ 
๔.๑๑ อยู่อีก ให้ ส านักงาน กสทช. ด าเนินการพิจารณาเสนอให้ กสท. ใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้    
หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไข
ปัญหาการรบกวนการบิน (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
การประชุม (กส.))          

   
  มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและ
แก้ไขปัญหาการรบกวนการบิน ดังนี้ 

๑.  คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  
 ๑.๑ ให้ นายทศพร ซิมตระการ พ้นจาก อนุกรรมการ 
 ๑.๒ ให้แต่งตั้ง นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน เป็น อนุกรรมการ 
๒.  คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาการรบกวนการบิน  
 ๒.๑ ให้ นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน พ้นจาก อนุกรรมการ 
 ๒.๒ ให้แต่งตั้ง นายศักดาเทพ ปรีดาเกษมสิน เป็น อนุกรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

วาระที่ ๕.๑ ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนหัวข้อและก าหนดการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ (ส่วนงาน กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ /ส านักอ านวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 

 
มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  

 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


