
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๙ 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. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ 
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 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายนิธินันท์  สมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๖. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๒๗. 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 ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี ้
๑. ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ ท้ายข้อ ๑ ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ 
 “๑. .....ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ Broadband 

Wireless Access (BWA) ย่านความถ่ีวิทยุ 2500–2690 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) อันเป็นไปตามประกาศ กสทช. 



๓ 
 

เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)” 

๒. ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๓. ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ 
 “๓. เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และยื่นยันตามเอกสารที่เสนอ” 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
 มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ขององค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (คณะอนุกรรมการอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ 
ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการด าเนินการเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน  
ในระบบดิจิตอล/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าไปบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๑ 

 
วาระที่ ๓.๔ การด าเนินโครงการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  (ส านักก ากับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าไปบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๒ 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการด าเนินการกรณีช่องรายการ PEACE TV และช่องรายการ VOICE TV 

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ให้น าไปบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๓ 



๔ 
 

 
วาระที่ ๓.๖  งบประมาณรายจ่าย สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๙  

(ส านักอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 
 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑.   ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๕๔ สถานี        
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
จ านวน  ๕๘  สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ย่ืนแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ 
(ครั้งที่ ๒)  และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
พ.ศ. ๒๕๕๖  นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลงจ านวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบ เอกสาร ๔ 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในการ
ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทางปกครอง           
หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม 
ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุด
ลงทันที  



๕ 
 

๔.   ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. 
ภาค ๓ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศท่ี

ถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยกุระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ สถาน ีรายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ( ณ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๒ สถานี (ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบเอกสาร ๖ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าวทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.   หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะ            
อนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการต่อไป 

 
 



๖ 
 

 วาระที่ ๔.๔ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ 
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๘ 

มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๔๗ สถานี รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียง ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบเอกสาร ๘ 

๓.  เห็นชอบหลักการเพิ่มเติมกรณีการตั้งช่ือสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้การตั้งช่ือสถานีจะต้องไม่มีการตั้งช่ือสถานีที่มีการใช้ช่ือ
จังหวัดเพียงอย่างเดียวหรือใช้ช่ือสถานีที่ซ้ ากันภายใต้นิติบุคคลเดียวกันเพื่อไม่ให้ผู้รับฟังเกิดความสับสน 

 
วาระที่ ๔.๕ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๖ สถานี (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท 

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ  และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) มีมติ ดังนี้  
 ๑.๑ เห็นชอบให้รับค าขอทดลองประกอบกิจการ และออกใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ของสถานีวิทยุทั้ง ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๙ เนื่องจากผู้ยื่นค าขอมีคุณสมบัติและได้ย่ืนแบบค าขอ และช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอครบถ้วน
ถูกต้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว โดย
ให้ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการมีอายุ ๖ เดือน โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอตามข้อ ๗ ของ
ประกาศฯ ทั้ง ๖ สถานี จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ยื่นค า
ขอนั้น และมีส่วนร่วมหรือมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานีตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ เพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑๓ (๒) ของประกาศฯ ซึ่งต้องทดลองประกอบ
กิจการด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้ 

 ๑.๒ เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๒ สถานี 
ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งตักสิลา รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๒๒ และสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งเสียงใส 
ใส่ใจสุขภาพ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๒๑๔ ที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้งสถานี และที่ตั้งสายอากาศภายในจังหวัด ให้
สามารถย้ายที่ตั้งสถานีและที่ตั้งเสาอากาศตามที่ร้องขอได้ 



๗ 
 

 ๑.๓ ไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๔ 
สถานี ที่ยื่นค าร้องขอย้ายที่ตั้งสถานีและที่ตั้งเสาอากาศข้ามจังหวัด ได้แก่ 

๑.๓.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนรักลูกทุ่ง รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๐๓๒  
๑.๓.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งเสียงใส รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๓๓๗ 
๑.๓.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงฮอตเรดิโอ รหัสสถานี ๐๖๕๒๐๑๖๔ 
๑.๓.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท าการลูกทุ่ง  รหัสสถานี ๐๗๕๒๐๓๔๗ 
โดยให้สถานีวิทยุทั้ง ๔ สถานีทดลองประกอบกิจการในสถานที่ตั้งสถานี 

และที่ตั้งสายอากาศเดิมต่อไป อย่างไรก็ดี หากทั้ง ๔ สถานีดังกล่าวไม่สามารถที่จะประกอบกิจการในที่ตั้งเดิมได้ 
ให้สามารถด าเนินการยื่นค าขอย้ายที่ตั้งสถานี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือ โดยการ
ย้ายที่ตั้งสถานีจะต้องเป็นไปตามแนวทางการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่                
๑๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ก าหนดไว้  

 ๑.๔ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ ให้สถานี
วิทยุทั้ง ๖ สถานี ทราบและด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.  
สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

๒.  มอบหมายให้ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ , กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ 
และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ซี – คอน ซิติ้ กรุ๊ป จ ากัด ช่อง
รายการ C-CON CHANNEL (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ซี – คอน ซิติ้ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ C-CON CHANNEL โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่
วันที่ กสท. มีมติ  (๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้ คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
    หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๗  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวี มุกดาหาร ช่องรายการ MTC เคเบิลทีวี (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 



๘ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ที.ซ.ีเคเบิลทีวี มุกดาหาร ช่องรายการ MTC เคเบิลทีวี  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต               
๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิชั่น ช่องรายการ ข่าวท้องถิ่น CNtv (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓) 
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิช่ัน  ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ิน CNtv โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต             
๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  ไทย 
เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ TCCTV (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)     
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 
บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ TCCTV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี             
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 



๙ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  ของบริษัท แฮปป้ีคิทเช่น 
จ ากัด ช่องรายการ Giffarine Channel (กิฟฟารีน แชนแนล) (ต่ออายุ ครั้งท่ี ๓)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ
บริษัท แฮปปี้คิทเช่น จ ากัด ช่องรายการ  Giffarine Channel (กิฟฟารีน แชนแนล) โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักค ุ ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓ ช่องรายการ (ต่ออายุครั้งท่ี ๓) (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ
บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 

๑.๑  กรณีช่องรายการ Hit Variety ผลการพิจารณาเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท า
ความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตเท่ากับอายุใบอนุญาต
ที่เคยได้รับในครั้งก่อน คือ ๒ ปี นับแต่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

๑.๒  กรณีช่องรายการ Hit station และ ช่องรายการ Maya Channel ยังไม่มี
ผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท าความผิด ให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด
ลง โดยให้ก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) หากข้อเรียกร้องหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็น
การกระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครอง ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุ
ใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 



๑๐ 
 

(๒) หากข้อเรียกร้องหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที 

๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เร่งรัดพิจารณาการกระท าความผิดตามกฎหมายอาหารและยาที่เป็นที่ยตุิ
แล้วของช่องรายการ Hit station และช่องรายการ Maya Channel ว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือไม่ โดยเร็ว ทั้งนี้ หากผลการพิจาณาปรากฏว่าเป็นการกระท า
ความผิดตามกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมีโทษทางปกครองให้แจ้งหน่วยงานดา้น
การอนุญาตด าเนินการพิจารณาเงื่อนไขการก าหนดอายุใบอนุญาตตามมติ กสท. โดยเคร่งครัดต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการของช่องรายการ Hit Variety ช่องรายการ Hit Station และช่องรายการ Maya 
Channel  ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  ของบริษัท ไทย
ไชโย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ THAICHAIYO Channel (ต่ออายุครั้งท่ี ๓) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดา้น
กิจการโทรทัศน์/ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 
บริษัท ไทยไชโย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ THAICHAIYO Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง เนื่องจากพบประวัติการท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ กสท.      
มีค าสั่งลงโทษทางปกครองในความผิดดังกล่าว 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท มิราเคิล แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ Miracle Channel (ต่ออายุ                   
ครั้งท่ี ๓) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 
บริษัท มิราเคิล แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ Miracle Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาตเท่ากับอายุ
ใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน คือ ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง เนื่องจากพบประวัติการท าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ กสท. มีค าสั่งลงโทษทางปกครองในความผิดดังกล่าว 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท   
พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ช่องรายการ เกษตร แฮปป้ี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ บริษัท พาวเวอร์ 
อินฟินิต้ี จ ากัด ช่องรายการ เกษตร แฮปปี้ โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 

๒. อนุญาตให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ เกษตร แฮปปี้ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัทพาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด 
กรณีแจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการ เกษตร แฮปปี้ ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้
ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๔. ให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

 หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท    
พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ช่องรายการ เกษตร เงินล้าน (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิกของ 



๑๒ 
 

บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ช่องรายการ เกษตร เงินล้าน โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุลง 

๒. อนุญาตให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิต้ี จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ เกษตร 
เงินล้าน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ 
จ ากัด กรณีแจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการ เกษตร เงินล้าน ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน 
และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๔. ให้บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่จ านวน ๒ ราย ๒ ช่อง
รายการ (ส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน 
๒ ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

 ๑.๑. บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเท้นท์ จ ากัด ช่องรายการ อารมณ์ดี ทีวี 
เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0315-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

 ๑.๒. บริษัท ทีวี โกลด์ จ ากัด ช่องรายการ อิสระธรรม เลขที่ใบอนุญาต B1-
S21040-0421-56 ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์ 
เทนเท้นท์ จ ากัด กรณีแจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ ช่องรายการ อารมณ์ดี ทีวี ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อย
กว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ทีวี โกลด์ จ ากัด กรณี
กระท าผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๑๐ ที่ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็น
ประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๔.  ให้บริษัทฯ ผู้ขอยกเลิกใบอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม   
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. 
 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การปรับปรุงหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครองส าหรับผู้รับใบอนุญาตท่ีฝ่าฝืน
ค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในกรณีการออกอากาศ
รายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย การออกอากาศรายการ
โดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒))  

   
  มติท่ีประชุม    

๑. เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางการก าหนดค่าปรับทางปกครองส าหรับการกระท าที่
ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมติ กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๙ และระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ 

๒. เห็นชอบก าหนดหลักการและข้ันตอนการออกค าสั่งและโทษทางปกครอง  
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการโฆษณาอาหาร ยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือด้วยการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
ดังนี ้

๒.๑   ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ให้อยู่
ภายใต้หลักการก าหนดค่าปรับทางปกครองส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการกระท าอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือด้วยการโฆษณาบริการ
หรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

๒.๑.๑  ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒.๑.๒ ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑       
และตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื ่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๑.๓  ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒.๑.๔ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต  
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒.๒   ข้ันตอนการออกค าสั่งและก าหนดโทษปรับทางปกครอง 
๒.๒.๑ เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตตามข้อ 

๒.๑.๑ – ๒.๑.๓ ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ จากเหตุการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรือการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกนิ
กว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งคณะกรรมการให้ผู้รับใบอนุญาตโดยท าเป็น
หนังสือ 



๑๔ 
 

๒.๒.๒ หากผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๓           
ฝ่าฝืนค าสั่งคณะกรรมการที่ให้ระงับการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ให้ส านักงาน กสทช .           
รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๗ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๒.๒.๑ กรณีการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ให้ระงับการกระท าอัน
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๕ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ให้ก าหนดอัตราโทษปรับทาง
ปกครอง ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕       
ให้ก าหนดโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๒) ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงตาม      
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตาม
มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ก าหนดโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๓) ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 

(๓.๑.๑) ออกอากาศในระดับท้องถ่ินให้ก าหนดโทษ
ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๓.๑.๒) ออกอากาศในระดับภูมิภาคให้ก าหนดโทษ
ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
      (๓.๑.๓) ออกอากาศในระดับชาติ ให้ก าหนดโทษปรับ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
   (๔) ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถ่ี ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 

๒.๒.๒.๒ กรณีการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ให้ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ ข้อ ๕ (๘) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการ
โฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ให้ก าหนดอัตราโทษปรับทางปกครอง ดังนี้ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ ให้
ก าหนดโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 



๑๕ 
 

(๒) ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามบท
เฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามาตรา 
๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ก าหนดโทษปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๓) ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 

(๓.๑) ออกอากาศในระดับท้องถ่ินให้ก าหนดโทษปรับ 
๗๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๓.๒) ออกอากาศในระดับภูมิภาคให้ก าหนดโทษปรับ 
๗๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๓.๓) ออกอากาศในระดับชาติ ให้ก าหนดโทษปรับ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 (๔) ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ใช้
คลื่นความถ่ี ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒.๒.๓ ในกรณีของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้มีขั้นตอนการออกค าสั่งทางปกครองหรือก าหนด
โทษทางปกครอง ในกรณีที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายของผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๒.๑.๑ – ๒.๑.๓  
ที่คณะกรรมการได้มีค าสั่งทางปกครองให้ระงับการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้ 

๒.๒.๓.๑ ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาและค าสั่ง          
ตามข้อ ๒.๒.๑ เพื่อทราบ พร้อมก าหนดให้มีหน้าที่ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายมีการกระท าอัน
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

๒.๒.๓.๒ กรณีคณะกรรมการมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองต่อ      
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ คณะกรรมการจะวินิจฉัยและ
พิจารณามีค าสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ระงับการน าเอาบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นั้นไปเผยแพร่ผ่านทางโครงข่าย หากผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายฝ่าฝืน
ค าสั่ง ให้ก าหนดโทษปรับทางปกครอง ดังนี้ 

(๑) กรณีฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ให้ระงับการกระท าอนั
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๕ (๑) 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ให้ก าหนดอัตราโทษปรับทาง
ปกครอง ดังนี้ 

(๑.๑) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โครงข่ายส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  

(๑.๑.๑) ออกอากาศในระดับท้องถ่ิน ให้ก าหนด
โทษปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 



๑๖ 
 

(๑.๑.๒) ออกอากาศในระดับภูมิภาค ให้ก าหนด
โทษปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๑.๑.๓) ออกอากาศในระดับชาติ ให้ก าหนด
โทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๑.๒) โครงข่ายส าหรับกิจการที่ ใ ช้คลื่นความถ่ี  
ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง 

(๒) กรณีการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครองที่ให้ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ ข้อ ๕ 
(๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ โดยการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ให้ก าหนดอัตรา
โทษปรับทางปกครอง ดังนี้ 

(๒.๑) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  โครงข่ายส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  

(๒.๑.๑) ออกอากาศในระดับท้องถ่ิน ให้
ก าหนดโทษปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๒.๑.๒)  ออกอากาศในระดับภูมิภาค ให้
ก าหนดโทษปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๒.๑.๓) ออกอากาศในระดับชาติ ให้ก าหนด
โทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

(๒.๒) โครงข่ายส าหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีให้
ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการติดตามและก ากับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต้องให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เท่านั้น และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ใหผู้ร้บั
ใบอนุญาตรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกับก าดูแลต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๘ มาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด (ส านักการอนุญาต

ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
  ด้วยที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมต ิดังนี ้

 
มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด  

ระงับการน าช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก มาออกอากาศ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับค าสั่ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับทางปกครองเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ตามมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๖๐ (๑) มาตรา 
๕๗ (๓) และมาตรา ๖๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๗ 
 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ทราบการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในภาพรวมต่อผล
การด าเนินการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อก ากับ
ดูแลตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 

 
หมายเหตุ   
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 
๒. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก    
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี จ ากัด ครั้งท่ี ๔ (ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ .ศ.๒๕๕๖ ของ
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 

๒. เห็นชอบให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาตรวจสอบแบบสัญญา หากบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวหรือไม่ เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาฯ ให้น าแบบสัญญาที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง 
มาตรฐานของสัญญาฯ มาใช้เป็นสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก แทน  

 
วาระที่ ๔.๒๐ หน้าท่ีในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตาม

บทเฉพาะกาลแห่งมาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราส่วน
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการ         

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท .        
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง  

 
วาระที่ ๔.๒๑ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้าง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราส่วนค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 



๑๘ 
 

 
มติท่ีประชุม     ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๒๒ ผลการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ต่อ ร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง

และผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของ
ต่างประเทศ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม    ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๒๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยาย

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง
ของคณะท างาน  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล                  

การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง   ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ออกไปอีกเป็นเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ค าสั่งเดิม
หมดอายุ และแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๒.๑   แต่งตั้งให้ นายพิชัย ร่วมภูมิสุข    เป็นผู้ท างาน 
๒.๒   แต่งตั้งให้ นางสาวอรศรี ศรีระษา  เป็นผู้ท างาน 

 ๒.๓   แต่งตั้งให้ นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข  เป็นผู้ท างาน 
 
วาระที่ ๔.๒๔ ขอต่ออายุ ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ี และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะท างาน

พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการต่ออายุคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ออกไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ 
๒. เห็นชอบการปรับปรุงอ านาจหน้าที่คณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบตักิาร

สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดังนี้ 
๒.๑  จัดท าร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ 

เสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๑๙ 
 

๒.๒  พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ประจ าปี และจัดท ารายงานผลการพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.๔  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต  
ด้านกิจการโทรทัศน์ มอบหมาย 

๓. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะท างานโดยให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  
ทดแทนบุคคลที่ลาออกจากคณะท างาน จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้  

๓.๑  นายวิษณุ ปาณวร   เป็นผู้ท างาน 
๓.๒  นายอ านวย โชติสกุล   เป็นผู้ท างาน 

 
วาระที่ ๔.๒๕ แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (ส านักก ากับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
  มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบรายช่ือคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ คณะ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้น
ให้ประธาน กสท. ลงนามในค าสั่ง กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ต่อไป 

 
หมายเหตุ  รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๒๕ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๒๖ ขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. 
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า) 
 

  มติท่ีประชุม    
๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ พันต ารวจเอก ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม พ้น
จากการเป็นอนุกรรมการ และให้แต่งตั้ง นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์ เป็นอนุกรรมการ แทน  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้น
ให้ประธาน กสท. ลงนามในค าสั่ง กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ต่อไป 

 



๒๐ 
 

วาระที่ ๔.๒๗ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะอนุกรรมการทั้ง ๑๐ ชุด

และให้ส านักงาน กสทช. เสนอเรื่องต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 
๒. ให้ ส านักงาน กสทช. หารือ กสท. แต่ละท่าน เกี่ยวกับรายช่ือคณะอนุกรรมการ 

ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการด าเนินการเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล  (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคมที่มีคุณภาพ 

ต่ ากว่าที่ กสทช. ก าหนด แล้วรายงานถึงสาเหตุ พร้อมมาตรการแก้ไข ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ต่อไป 
 
วาระที่ ๕.๒ การด าเนินโครงการเสวนาวิทยากรหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์  (ส านักก ากับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม     ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตาม

บันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๕.๓ รายงานผลการด าเนินการกรณีช่องรายการ PEACE TV และช่องรายการ VOICE 

TV (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม     ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
หมายเหตุ  ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตาม

บันทึกแนบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๕ น. 



๒๑ 
 

 
 

 

 


