
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๓๑ ตุลาคม 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. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๔. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง 

๗. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางราตรี  จุลคีรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวสุพีชา  จั่นหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๙. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๑. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓๒. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนกังานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 



๓ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑  ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไข ดังนี ้
๑. ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ ของมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
 “หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ” 
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ให้เพิ่มเติมหมายเหตุ ของมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 

    “หมายเหตุ     
 ๑. กสทช.  ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ” 
 
วาระที่ ๒.๒ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๖/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระท่ี ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม    ทราบ 
 
 
 

 



๔ 
 

วาระท่ี ๓.๓  กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่ง
เตือนทางปกครอง ของบริษัท อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ R Channel   
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ   

 
วาระท่ี ๓.๔ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีท่ีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลง

ระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ดาวเทียม GMM Z โดยการคืนเงินค่าแพ็กเกจนับแต่วันท่ีไม่สามารถรับชม
รายการได้จนถึงระยะเวลาท่ีแพ็กเกจสิ้นสุด (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๕ ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศของ       

ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL (การ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง                    
High School DxD) เผยแพร่เน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)   
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระท่ี ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

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

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 
 

 



๕ 
 

มติท่ีประชุม   
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  ที่ยื่นค าร้องขอ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่
ร้องขอ จ านวน ๑๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
กระจายเสียงระหว่างวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

 
วาระที่ ๔.๒ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม    อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ที่ยื่นค าร้อง 

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่
ร้องขอ จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๓ 

 
วาระที่ ๔.๓ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๗ สถานี (เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบการสิ้นสุดการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากอายุ

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงและไม่ประสงค์ทดลองประกอบกิจการต่อไปโดยได้ขอยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔  

๒.  ให้เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และให้
สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์             
ขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ                
กระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ผู้ยื่นค าร้องทั้ง ๗ สถานี ทราบ 
 ๔.  มอบหมายส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(คส.) และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการ
กระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

 



๖ 
 

วาระที ่๔.๔ พิจารณาด า เ นินการต่อการฝ่า ฝืนเ ง่ือนไขกา รทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ กรณีความแรงของ
สัญญาณ (Field Strength) และการติดตั้งสายอากาศสูงเกินกว่ากฎหมาย
ก าหนด (เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ               

กระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือแจ้งเตือนให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปากพะยูน เรดิโอ ระงับการออกอากาศไว้
จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) และต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงค่าความแรงของสัญญาณ (Field Strength) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด และความสูงสายอากาศให้มีความสูง ไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุด
ของสายอากาศถึงระดับพื้นดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ทั้งนี้ หากผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมจัดท ารายงานความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนการ
ทดลองประกอบกิจการภายใน ๔๕ วันท าการนับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนค าสั่ง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงตามข้อ ๑ ของสถานีวิทยุปากพะยูนเรดิโอ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้ 
กสท. ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ การโต้แย้งมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

กรณี ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดตั้งสถานี 
การออกอากาศและมาตรฐานทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนา (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบให้ยืนยันผลการพิจารณาข้อเรียกร้องของมูลนิธิ เสียงธรรมตามมติที่

ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และไม่รับอุทธรณ์ของมูลนิธิเสียงธรรม
เพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไว้พิจารณา 
เนื่องจากมติที่ประชุม กสท. ครั้งดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้อ านาจตามข้อ ๘ วรรคท้ายของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งการพิจารณาได้
อาศัยข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน มีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค านึงถึงหลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ หลักความเหมาะสม หลักแห่ง
ความจ าเป็น และหลักแห่งความได้สัดส่วนแล้ว  

๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทราบ 

 



๗ 
 

วาระที ่๔.๖ มาตรการบังคับทางปกครองกับ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด กรณีเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับ
มติ กสท. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายหลังมีค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาต (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21431-0003-56 
ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่งเป็นต้นไป กรณีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามมติ กสท. 
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ                
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ    
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากการกระท าของบริษัทฯ เป็นการ
ฝ่าฝืนเงื่อนไขแนบท้ายในอนุญาต ค าสั่ง กสท . หรือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องที่  กสท . ก าหนดข้ึนตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ด าเนินการดังนี้ 

  ๒.๑  แจ้งค าสั่งทางปกครองตาม ข้อ ๑. ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
ทราบโดยทันที 

  ๒.๒  แจ้งให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี ของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้ คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขที่  B1-N21431-0003-56 
ประจ าปี ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ และเงินเพิ่ม    
(ถ้ามี) ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

  ๒.๓  แจ้งส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อทราบค าสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตฯ และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

  ๒.๔  บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) ติดตามการช าระค่าธรรมเนียมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขที่   
B1-N21431-0003-56 รายปี ตามข้อ ๖.๔ ของประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตระหว่างปี 

 
หมายเหตุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๖ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๘ 
 

วาระที ่๔.๗ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์/ส านกั
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ 

ผู้รับใบอนุญาต ๒ ราย (๓ ใบอนุญาต) ดังนี ้
๑. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  
  ๑.๑  ช่องรายการ Thai PBS เลขที่ใบอนุญาต B2-0000101-001-54                 

รอบบัญชี ๒๕๕๖ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๕๐.๐๐ 
  ๑.๒  ช่องรายการ Thai PBS เลขที่ใบอนุญาต B2-0000101-001-54                   

รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๕๐.๐๐ 
๒.  บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จ ากัด 
  ๒.๑  ช่องรายการ Cable News เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0498-56  

รอบบัญชี ๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 
  ๒.๒  ช่องรายการ KC 1 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0502-56 รอบบัญชี 

๒๕๕๗ อัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๑๕.๐๐ 
 
วาระที ่๔.๘ ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (เมษายน ๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๕๙) และ
ขอขยายเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการ
บริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล /ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (เมษายน ๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๕๙) 
๒. เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการบริหารการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ป ี นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเดิม  และให้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านฯ ดังนี้ 

 ๒.๑ ให้ กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า 
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  และผู้แทนบริษัท ไทยทีวี จ ากัด พ้นจาก 
อนุกรรมการ 

 ๒.๒ ให้แต่งตั้ง กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ  กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  
จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  เป็น ที่ปรึกษา 

 
 

 



๙ 
 

วาระที ่๔.๙  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด า รง
ต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล /ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการ

ขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม 

 
วาระที ่๔.๑๐ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย -ลาว ครั้งท่ี ๗ (JTC-7) ในประเด็น 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสาน

และจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ ๗ ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์   

๒.  เห็นชอบในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งเป็นผลจาก
การประชุมกลุ่มท างานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กลุ่มท างานที่ ๑) ของการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย – ลาว    
ครั้งที่ ๗ ดังนี้  

  ๒.๑  การใช้งานและแผนการจัดช่องความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ในย่าน 
ความถ่ี VHF Band III และ UHF Band IV/V (Frequency Planning for Television in VHF Band III and 
UHF Band IV/V)  

 ๒.๒  หลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบิน             
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. (Interference Protection Criteria of FM Sound 
Broadcasting Station for Aeronautical Service)  

 ๒.๓  การรบกวนคลื่นความถ่ีส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลตามบริเวณชายแดนไทย - ลาว (DTTB Frequency Interference along Thailand – Lao PDR 
Common Border)   

  
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่
วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๐ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบต่อความคืบหน้าและท่าทีในประเด็นสืบเนื่องด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จะต้องพิจารณาต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่า
ด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย  – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๐ (JTC-30) ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑. การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถ่ี และการแจ้งข้อมูลการใช้คลื่นความถ่ี 
(Frequency Registration and Notification) ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒. กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 
๓. กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Sound Broadcasting) 
๔. ฐานข้อมูลการใช้ความถ่ีวิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง               

เอฟ. เอ็ม. (Database on Existing Frequency Usage for TV and FM Radio Services) 
๕. การปรับปรุงการก าหนดแผนการใช้งานคลื่นความถ่ีบนย่านความถ่ี 470-510  

MHz ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลภายหลัง ค.ศ.๒๐๒๐ (Revision of channeling 
plan for 470-510 MHz band to be used by DTT after 2020) 

 
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที ่๔.๑๒ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. 

และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม. โดยให้เพิ่มเติมข้อความในแผนความถ่ีวิทยุฯ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแก้ไข
ในอนาคต  

๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจาย 
เสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.   

๓.  เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อขออนุมัติให้น าร่างประกาศ กสทช. 
เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
โดยมอบหมายให้ กสท. ด าเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนแล้วเสร็จ 

 
หมายเหตุ    
๑. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๑ 
 

 
วาระที ่๔.๑๓ การพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการ

ท่ัวไป และการพิจารณาค าขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายส าหรับโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล (ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม   ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์        

พิจารณาและมีความเห็น ก่อนเสนอที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระที ่๔.๑๔ การด าเนินคดีปกครอง ในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๒๔๕/๒๕๕๙ ระหว่าง 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.         

พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที ่๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญเพ่ิมสิริ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๙๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบเอฟ.เอ็ม. 

คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญเพิ่มสิริ ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา 
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้วินิจฉัยว่า 
เป็นความผิดและเปรียบเทียบปรับ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญเพิ่มสิริ สถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ์ทุ่งครุ 
ระบบเอฟ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด 
กรณีนี้จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญเพิ่มสิริ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบเอฟ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาดังกล่าว 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ธัญเพิ่มสิริ สถานีวิทยุกระจายเสียง สัมพันธ์ทุ่งครุ ระบบเอฟ.เอ็ม. คลื่นความถ่ี ๙๖.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 



๑๒ 
 

๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
วาระที ่๔.๑๖ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box 
Film (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  บริษัท กานต์มณี 

เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box Film มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการ Box Film 
กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box Film 
ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีนี้จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่ง
ทางปกครองให้บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box Film ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท กานต์มณี 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box Film ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ 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 กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด  
ช่องรายการ Box Film ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมทั้ง  
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ ช่องรายการ Box Film มีการกระท าอันเป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 



๑๓ 
 

๓.๑  บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จ ากัด 
๓.๒  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓.๓  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
๓.๔  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
๓.๕  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๓.๖  บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มารเ์ก็ตต้ิง จ ากัด 

 
วาระที ่๔.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีผลการตรวจสอบพบการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง 

เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพ              
วังสะพุง คลื่นความถี่ 97.00 MHz ประเภทกิจการบริการสาธารณะออกอากาศ
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง คลื่นความถ่ี 97.00 MHz ซึ่งได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ ได้มีการออกอากาศโฆษณาสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการสาธารณะ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ 
กระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองต่อสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ตามข้อ ๑ ต่อไป 

 
วาระที ่๔.๑๘ กรณีเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการออกอากาศละครเรื่ อง เจ้าพายุ          

ของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 7 HD มีเน้ือหา                
ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา             
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. 

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7HD ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้ท าการออกอากาศละครเจ้าพายุ ซึ่งมีเนื้อหาที่มี
ผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ลงโทษปรับทางปกครองในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามมาตรา ๕๗ (๒) 
ประกอบมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหากบริษัทฯ จะน ารายการดังกล่าวมาออกอากาศซ้ า (Rerun) ให้ตัดฉากที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  



๑๔ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 2016 KCSC International Roundtable 

ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี (ส านัก
ก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) /ส านักกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))  
 
มติท่ีประชุม   
เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 2016 KCSC International 

Roundtable ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยมีคณะเดินทางของ
ส านักงาน กสทช. ดังนี้ 

๑.  นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม  ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)   

๒.  พันตรีโกเมธ ประทีปทอง ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)  

 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๙ นี้เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Fostering  Audio-visual              

Co-production Agreement  (Cultural Co-operation in the Era of FTAs 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี  (ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Fostering 

Audio-visual Co-production Agreement: Cultural Co-operation in the Era of FTAS ณ เมืองปูซาน 
สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่  ๒๓ -๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทาง) จ านวน ๑ ราย                          
คือ นางสาวชวันภัสร์ ศรีกัลยารัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) สังกัด ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับ   
ดูแลกันเอง (สส.) 

 
วาระที่ ๔.๒๑   แนวปฏิบัติการออกอากาศส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ภายหลัง ๓๐ วัน ตามมติท่ีประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ภายหลัง ๓๐ วัน ตามที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี ้

 



๑๕ 
 

๑.  กรณีการถ่ายทอดสด ปฏิบัติดังนี้ 
     ๑.๑ กรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล และพระ

ราชพิธีต่างๆ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ทุกสถานีเช่ือมโยงสัญญาณในทันที 
     ๑.๒  กรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์

ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์    
ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินสลับสับเปลี่ยนกันเช่ือมโยงสัญญาณ ตามตารางแนบท้ายเอกสารแนบ ๕ 

  ๑.๓ กรณีรายการ “ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้ทุกสถานี
เช่ือมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกวันศุกร์ 
  ๒.  การออกอากาศรายการของสถานี ให้น าเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดย
ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของรายการ เพื่อเป็นการปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไป
ตามล าดับ จึงเห็นควรก าหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะน ามาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ 

     ๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้สามารถน าเอารายการที่มี
ระดับความเหมาะสมส าหรับปฐมวัย (ป) ส าหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และส าหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป 
(น๑๓) มาออกอากาศได้ โดยรายการทั่วไป (ท) และรายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป (น๑๓)    
ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยค าหยาบคาย 

     ๒.๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ให้สามารถ
น าเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมส าหรับปฐมวัย (ป) ส าหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) ส าหรับผู้ชม     
ที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป (น๑๓) ส าหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป (น๑๘) มาออกอากาศได้ โดยรายการทั่วไป (ท) 
รายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป (น๑๓) และรายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปี
ข้ึนไป (น๑๘) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยค าหยาบคาย ทั้งนี้ รายการเฉพาะ      
ไม่เหมาะส าหรับเด็กและเยาวชน (ฉ) ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๓.  การน าเสนอรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความอาลัย 
การเทิดพระเกียรติ ให้ผู้รับใบอนุญาตก าหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา จนถึงวันที่ 
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ควรก าหนดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะท าให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม 

๔.  การน าเสนอรายการที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ 
การสนับสนุนประชาชนให้เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม 

๕.  การแต่งกายของของพิธีกร ผู้ด าเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีด า ขาว 
(เน้นสีด า) สภุาพ ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๖.  การแสดงตราสัญญาลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ด า 
และให้อยู่ในต าแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๗.  การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของ
เนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ ๒. 

๘.  การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ จนถึงวันที่ 
๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 



๑๖ 
 

มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  (ปส. ๒) 
จัดท าตารางการออกอากาศการเช่ือมโยงสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์         
นับแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยแจ้งเวียน กสท. แต่ละท่านต่อไป  

มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
วาระที่  ๕.๑ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) รายงานความคืบหน้าการเจรจากับผู้ใช้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

    
 มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

เสนอมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม แล้วน าเข้าที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
  

 


