
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๙  

วันจันทร์ท่ี ๑๙ 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. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
  รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

 
 

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. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์              
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนกันยายน 
๒๕๕๙ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

ช่องรายการทีวีดิจิตอลได้ตามปกติ บริเวณพ้ืนท่ี อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
(เลขที่ ๓๖๑/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีงและโทรทศัน ์(บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ ข้อเสนอแนะ กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๒๕-๗๗๗๗ 
(เลขที่ ๓๙๖/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

  
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 

 วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการของเจ้าหน้า ท่ีท่ีมีหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี           
ให้ปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น และต้องระบุรายละเอียดค่าใช้บริการให้ชัดเจน พร้อม
ขอให้บริษัทฯ ส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙    
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ อย่างละเอียดให้กับผู้ร้องเรียนด้วย (เลขที่ ๓๕๒/๒๕๕๙)  



๔ 
 

(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
  
 

 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าบริการค้างช าระ จ านวน ๑,๖๐๑.๗๙ บาท กรณีท่ีไม่ได้ใช้งาน (เลขท่ี ๓๖๔/
๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้

บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมยกเว้นค่าปรับ จ านวน ๒,๕๐๐ บาท 
กรณียกเลิกก่อนครบก าหนดสัญญา ๑ ปี (เลขที่ ๓๕๔/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๙ ความคืบหน้าผลการด าเนินการตามค าสั่งทางปกครอง บริษัท พีเอสไอ           

บรอดคาสติ้ง จ ากัด กรณีออกอากาศช่องรายการด้วยมาตรฐานความคมชัด            
ไม่เป็นตามท่ีได้รับอนุญาต (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 

 
 มติท่ีประชุม   

๑.  ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทราบด้วย 

 
วาระที่ ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

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

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

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

 
วาระที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริ ษัท    
ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ Time TV 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก            
ของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ Time TV โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ                

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยาและส านักก ากับผังและเนือ้หารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๓ การจัดระดับความเหมาะสมรายการ “ละครเรื่อง โสด Stories” ของบริษัท     

จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ONE (คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  

 ๑.   เห็นชอบให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ONE เปลี่ยนแปลง
ระดับความเหมาะสมของรายการ “ละครเรื่อง โสด Stories” จากระดับ “น๑๓+” เป็น “น๑๘+” เพื่อให้
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ปรากฏในละครและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากละครเรื่องดังกลา่วมเีนือ้หา
บางฉากที่มีค่านิยมทางเพศไม่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งอาจเป็นการสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิต
ที่ไม่ถูกต้องต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ล่อแหลม พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเวลา
ออกอากาศในวันอาทิตย์เวลา ๒๐.๕๐-๒๑.๕๐ น. ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการออกอากาศตามความ
เหมาะสมของรายการในระดับ น๑๘+ โดยมิให้ออกอากาศในช่วงก่อน ๒๒.๐๐น. ของทุกวัน และให้
ออกอากาศได้ จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป  



๖ 
 

 ๒.  ให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ONE แก้ไขผังรายการให้เป็นไป
ตามข้อ ๑ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการดังกล่าวให้ส านักงาน กสทช. ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
วาระที่ ๔.๔ กรณีขอให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบระดับความดังของเสียงของโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขท่ี ๒๘๒/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ยุติ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ ส านักงาน กสทช . 

ตรวจสอบระดับความดังของเสียงของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เลขที่ ๒๘๒/๒๕๕๙) เนื่องจาก 
ผลการตรวจสอบระดับความดังของเสียงของรายการทุบโต๊ะข่าว ช่อง Amarin TV ล าดับช่องที่ ๓๔ เป็นไป
ตามมาตรฐานของข้อก าหนดที่ระบุในประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
วาระที่ ๔.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบระดับความดังของเสียง

ของโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (เลขที่ ๒๘๕/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติ เรื่ องร้องเรียน กรณีขอให้ ส านักงาน กสทช . 

ตรวจสอบระดับความดังของเสียงของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (เลขที่ ๒๘๕/๒๕๕๙) เนื่องจาก 
ผลการตรวจสอบระดับความดังของเสียงของรายการข่าวรอบวัน ช่อง One HD ล าดับช่องที่ ๓๑ เป็นไปตาม
มาตรฐานของข้อก าหนดที่ระบุในประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าที่   
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามข้อ ๕(๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 
วาระที่ ๔.๖  การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๑.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๑.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ของบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก 
จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้วินิจฉัยว่า เป็นความผิดและเปรียบเทียบปรับ ซึ่งบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๑.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์)  
ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีนี้จึงเป็นการกระท 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 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 
๙๑.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้
รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๙๑.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ      
ตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท      
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒.  เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) 
ช่องรายการ SMM TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  บริษัท สยามอินเตอร์

มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SMM TV มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร โอซาติว่า 
(Osativa) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
วินิจฉัยว่า ช่องรายการ SMM TV กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท สยามอินเตอร์
มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SMM TV ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด 
กรณีนีจ้ึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า   
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด 



๘ 
 

(มหาชน) ช่องรายการ SMM TV ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน)    
ช่องรายการ SMM TV ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค 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 แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้  เพื่อทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) ช่องรายการ SMM TV ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ SMM TV มีการกระท าอันเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 ๓.๑ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
 
วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท สาคร รวยเพ่ิมพูน จ ากัด ช่องรายการ
ออนซอนเอชดีทีวี (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๕ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ บริษัท สาคร      

รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ยา
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า  
ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด            
ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีนี้จึงเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน



๙ 
 

เอชดีทีวี ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และผลิตภัณสุขภาพฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวัน
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าว
เป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓                 
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด     
ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมทั้ง
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี มีการกระท าอันเป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 ๓.๑ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๓ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 
วาระที่ ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ล าปลายมาศ

เรดิโอ) คลื่นความถี่ 106.50 MHz ออกอากาศไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  การออกอากาศโฆษณาสินค้าและบริการของสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (ล าปลายมาศเรดิโอ) คลื่นความถ่ี 106.50 MHz ประเภทกิจการสาธารณะ เป็นการโฆษณา 
เกินกว่าการโฆษณาภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการสาธารณะ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองต่อสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(ล าปลายมาศเรดิโอ) ตามข้อ ๑ ต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและยาต่อไป 

 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศละคร เรื่อง สงครามคอนแวนต์ (สงคราม   
ไฮสคูล) ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT HD   
มีเน้ือหาไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

   
มติท่ีประชุม การออกอากาศละคร เรื่อง สงครามคอนแวนต์ (สงครามไฮสคูล)    

ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง MCOT HD ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ เป็นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ
อย่างร้ายแรง อันเข้าข่ายการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การด าเนินคดีปกครอง หมายเลขที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท 

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. ในการท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีนั้น เห็นชอบที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 

และเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่าค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาต เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
 
วาระที่ ๔.๑๒ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์/ส านกั
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผูร้บั

ใบอนุญาต ๒ ราย (๔ ใบอนุญาต) ดังนี้ 
๑. กรมประชาสัมพันธ์  

๑.๑ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0190-56 
รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

๑.๒ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0190-56 
รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

๑.๓ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อข่าวสาร
และความรู้ (PRD2) เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0191-56 รอบบัญชี ๒๕๕๘ มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร
หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี ไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

๑.๔ ช่องรายการ สถานี โทรทัศน์ภาคภาษาอั งกฤษ เลขที่ ใบอนุญาต  
B1-S21040-0193-56 รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 



๑๑ 
 

๒. บริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Metro TV 
“โทรทัศน์มหานคร” เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0046-57 รอบบัญชี ๒๕๕๘ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์
ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม “ABU General Assembly & Associated 

Meetings 2016” ณ ประเทศอินโดนีเซีย  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.) /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรของ ส านักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุม  

“ABU General Assembly & Associated Meetings 2016” ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ณ ประเทศอินโดนีเซีย (ไม่รวมวันเดินทาง) ได้แก่  

๑. นายประคุณ รุ่งธนวิชญ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักกิจการโทรทัศน์ 
ในระบบดิจิตอล (จส.) 

๒. นางราตรี จุลคีรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


