
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 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. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านกักรรมการกจิการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ กสท. 
 นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกาญจนา  ธานีรัตน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายวรวิวัฒน์  จันทร์รัตนสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายดนตรี  มาลัยมาลย์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๖. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้  
๑.  ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ให้แก้ไข หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม เป็นดังนี้ 



๓ 
 

  “หมายเหตุ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา  
กลางณรงค์ ขอสงวนเห็นตามบันทึกที่แนบ” 

๒.  ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ให้แก้ไข มติที่ประชุม เป็นดังนี้ 
 “มติท่ีประชุม  

 ๑. เนื่องจากพบข้อเท็จจริงว่าช่องรายการ THAICHAIYO Channel ของบริษัท    
ไทยไชโย ทีวี จ ากัด มีประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค        
ซึ่งบริษัทฯ ได้เสียค่าปรับตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว แต่ กสท. ยังมิได้วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นความผิดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือไม่ จึงมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่า          
การกระท าดังกล่าวมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ แล้วน าเสนอต่อ กสท. เพื่อมีมตติ่อไป 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  มติที่ประชุม กสท. และความเห็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ เสนอต่อที่ประชุม กสท. ในคราวเดียวกัน” 

๓.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ ให้แก้ไข ข้อ ๑. ของ มตทิี่ประชุม เป็นดังนี้ 
“๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด 

ขอให้ขยายเวลาการให้บริการต่อไปอีก ๓๐ วัน เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภค” 
๔.  ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ให้ตัดข้อ ๒ ของ มติที่ประชุม ออก 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่  ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ เกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 

ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘-มกราคม ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
 



๔ 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท าการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที่  ๓.๔ บริษัท ทีวี เค จ ากัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล (คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๕ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด และบริษัท               

จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๖  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ    

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตามพระราช    
บัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่  ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
  วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

 
    มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๖๑ สถานี       



๕ 
 

ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
จ านวน ๘๓  สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๖ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด 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 ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒  การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ 

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๕ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
  มติท่ีประชุม 

๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๘ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 



๖ 
 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีง 
ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๗ 

๓. กรณีมีการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทมาพร้อมกับการยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น เห็นชอบให้รวมการพิจารณาในคราวเดียวกัน เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์และความ
เช่ือมโยงของเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาพรวมและมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งข้ันตอนพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 

 
วาระที่ ๔.๔   พิจารณาค าร้องขอให้ กสทช. เปิดรับลงทะเบียนหรือรับเข้าสู่ระบบการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ของกลุ่มผู้แจ้งความประสงค์ 
เพ่ือประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบหลักการแจ้งตอบกลุ่มผู้แจ้งความประสงค์ ที่เรียกร้องให้ กสทช. เปิดรับ

ลงทะเบียนวิทยุกระจายเสียงหรือน าผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนเข้าสู่ระบบการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ส าหรับผู้แจ้งความประสงค์ที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ต่อส านัก งาน 
กสทช. ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามร่างหนังสือส านักงาน กสทช. เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาฯ        
ที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งเวลาไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วย 

๒. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ 
ผู้ร้องหรือตัวแทนผู้ร้องทราบ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประกาศให้กลุ่มผู้แจ้งความประสงค์ซึ่งมีจ านวน 
เกินกว่า ๑๐๐ คน ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช . 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด และส านักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศรวมถึงการส่งข้อความสั้นผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่กลุ่มผู้แจ้งความประสงค์ได้ให้ข้อมูลไว้ โดยมีข้อความว่า “ตามที่ท่านได้แจ้งความ
ประสงค์ต่อส านักงาน กสทช. ๒๕๕๖ ส านักงาน กสทช. ขอเรียนว่า การแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิด
สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต่อย่างใด โดยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีงทีไ่มไ่ด้
รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทั้ งนี้  ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ 
www.nbtc.go.th” 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี      
ในกิจการกระจายเสียง ติดตามตรวจสอบว่ามีกลุ่มผู้แจ้งความประสงค์ใช้งานคลื่นความถ่ีโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ ทั้งนี้ให้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการช่วยด าเนินการตรวจสอบดังกล่าว 

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง         

แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒๓ สถานี ภายหลังแก้ไขปรับปรุง   
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
   
 

http://www.nbtc.go.th/


๗ 
 

มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒๓ สถานี  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๘ 
 
 หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็น ตามบันทึกที่แนบ   
 

วาระที่ ๔.๖ การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ 
แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม จ านวน ๒๕ ราย ๕๗ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
    มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๒๕ ราย ๕๗ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๙ พร้อมแจ้งก าชับให้ปฏิบัติตาม 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ดังนี ้

 ๑.๑  ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 ๑.๒  ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไป
ตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไมใ่ห้
มีรายการที่มีเนื้อหาที่จะกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการประจ าปี ๒๕๕๙ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 
เพื่อใช้ในการกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลด้าน   
ผังรายการและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้   
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นค าขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล 
วิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Unity TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
   
 



๘ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ Unity TV  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. 
มีมติ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่   
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

วาระที่  ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้   
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นค าขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ซิลค์โรด บรอดคาสติ้ง 
เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ silkroad television (SRTV) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน/์ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ซิลค์โรด บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ silkroad television (SRTV) โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต 
๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่   
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้   

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)     
ช่องรายการ GOOD CHANNEL (กรณียื่นค าขออนุญาตใหม่ภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ GOOD CHANNEL โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี   
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
              



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด 
ช่องรายการ Bayon TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ดีทีวี  เซอร์วิส จ ากัด ช่องรายการ Bayon TV ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง โดยก าหนดให้มีอา ยุ
ใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้   
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เจน  ซี จ ากัด      
ช่องรายการ เจน ซี (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

   
  มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการของ บริษัท เจน ซี จ ากัด ช่องรายการ    
เจน ซี 

๒. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เจน ซี จ ากัด ช่องรายการ เจน ซี  ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท จิวเวลรี่ แชนแนล 
จ ากัด ช่องรายการ จิวเวลรี่ แชนแนล (Jewelry Channel)  (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๑๐ 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท จิวเวลรี่ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ จิวเวลรี่ แชนแนล (Jewelry Channel)  ประเภทช่องรายการ ปกิณกะ
บันเทิง โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท ไทยทีวี จ ากัด กรณีเพิกเฉยไม่ช าระค่าธรรมเนียม

ภายหลังมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ MVTV FAMILY ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0024-57 และหมวดหมู่ข่าวสารและ
สาระช่องรายการ ไทยทีวี ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0017-57 ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด กรณีเพิกเฉย      
ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายปี รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่ม แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑  แจ้งค าสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ ให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ทราบโดยทันที 
๒.๒  แจ้งให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น

ความถ่ีในงวดที่เหลือทั้งหมด พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับค าสั่ง มิฉะนั้น จะใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ค้ าประกันช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระแทนบริษัทฯ ต่อไป   

๒.๓ แจ้งให้บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายปี 

๒.๔  แจ้งให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย     
ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่น
ความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ยุติการให้บริการแก่บริษัทฯ ทันทีที่ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีผล
บังคับใช้และโครงข่ายอื่นที่น าสัญญาณช่องรายการตามข้อ ๑ ไปเผยแพร่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ยุติการออกอากาศด้วย 

๒.๕  บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 



๑๑ 
 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด 
หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) ด าเนินการติดตามและบังคับช าระหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายปี ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมเพิ่ม รวมถึง
ค่าปรับทางปกครองอื่น ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป  

 
หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๑๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกระบบ MMDS ของบริษัท     

อสมท จ ากัด (มหาชน) กับคู่สัญญา (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่น

ความถ่ี MMDS ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเสียงข้างมาก (กสทช.พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ  
กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  และ กสทช.พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า) มีมติรับเอาระเบียบวาระนี้
ไปศึกษาเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน ก่อนให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณา 

 
หมายเหตุ 
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ 
(คราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กสทช. 

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์  งามสง่า ไม่รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๑๔  
ดังเหตุผลตามบันทึกที่แนบ) 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ความเห็นต่อ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ

แพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
  มติท่ีประชุม  

๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครอง ดังนี้ 
   ๑.๑  มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ระงับการด าเนินการที่
มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการ
กระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ วรรคแรก ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ



๑๒ 
 

ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่ บริษัท 
จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ได้ตกลงไว้กับผู้ ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระท าที่เป็นการ   
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมี
ลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามข้อ ๕ (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ฝ่าฝืนหรือ      
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง   
  ๑.๒   มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ระงับการด าเนินการที่มิได้
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ วรรคแรก ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ 
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี 
จ ากัด ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้า
ก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามข้อ ๕ (๗)  ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  หากบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองจ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และ
ปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒.   เห็นชอบแนวทางการชดเชยเยียวยาแก่สมาชิกผู้ใช้บริการตามหนังสือของบริษัท 
จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ช้ีแจงการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Z PAY TV ทั้งนี้ 
คณะกรรมการเห็นว่ามาตรการเยียวยาแก่ผู้บริโภคยังไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ.๒๕๕๖ จึงให้บริษัททั้งสอง 
ส่งแผนการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

๓.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณากรณีการ
เปลี่ยนแปลงระบบ การให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM Z เพิ่มเติมว่าการ
กระท าดังกล่าวขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือผิดเงื่อนไขเรื่องการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสยีง
หรือกิจการโทรทัศน์ หรือไม่ อย่างไร และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณากรณีการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมตามข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ   
๑.  รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์     

สงวนความเห็น ตามบันทึกแนบ 
 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๖ การอุทธรณ์คดีหมายเลขด าท่ี๑๖๘๖/๒๕๕๖ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 

   
  มติท่ีประชุม     

๑. ทราบค าพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๖๘๖/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๕๙ 
๒. เห็นชอบอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง (ศาลปกครองช้ันต้น) ต่อศาล

ปกครองสูงสุด ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  
   
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 
 


