
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ เมษายน  ๒๕๖๐ 
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. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม เลขานุการ กสท. 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ       ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๖. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ   
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร       ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ    ติดภารกิจ 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 

 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายโฆษิต  เลาหวิโรจน์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๖. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาววงศ์วิภา  กาญจนอุดม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวกชมน  ทวิชศรี พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 

กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตามผล
การด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการเพื่อโปรดทราบ 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๑ 
เมษายน ถึงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส. ๑)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ของ บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด ช่องรายการ DOONEE by AIS (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ กรณีขอให้ตรวจสอบรายการเมาท์มันส์บันเทิง ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3HD อาจมีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐  

(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช.            

ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๖ รายงานการขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที ่๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม    
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
มติท่ีประชุม  อนุมัติให้ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่น    

ค าร้อง ระหว่างวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ  
จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

 
วาระที่ ๔.๒ พิจารณาค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ทดลองประกอบกิจการท่ีสิทธิในการ

ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง เน่ืองจากไม่ได้ยื่นต่ออายุในเวลาท่ีก าหนด   
จ านวน ๑๐ ราย (คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง  
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ไม่รับค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของห้างหุ้นส่วน แหลมทอง เรดิโอ เนื่องจากมิได้

ยื่นค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายใน ๙๐ วัน ผู้ร้องจึงไม่สามารถยื่นขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได ้

๒.  ยกค าร้องขอให้พิจารณาใหม่ของผู้ร้อง จ านวน ๙ ราย รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระส าคัญ และไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขอื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 



๕ 
 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) ท าหนังสือแจ้งผู้ร้องทั้ง ๑๐ ราย ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิคมีเดีย    

สถานีวิทยุกระจายเสียง ชิคเอฟเอ็ม ความถี่ 96.75 MHz จังหวัดเชียงใหม่  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงชิคเอฟเอ็ม ทดสอบการออกอากาศความถ่ี 

91.50 MHz ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิคมีเดีย แจ้งกับส านักงาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อรับการตรวจสอบการรบกวนด้วย  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบการรบกวน   
ในพื้นที่ขณะทดสอบการออกอากาศความถ่ี 91.50 MHz และรายงานผลการด าเนินการมายัง ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถานีวิทยุกระจายเสียง          
ชิคเอฟเอ็ม และกรณีการทดสอบการออกอากาศพบปัญหาการรบกวนในพื้นที่ ให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
แจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียงชิคเอฟเอ็ม ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเทคนิคให้แล้วเสร็จจนเป็นข้อยุติแล้ว         
จึงรายงานผลการด าเนินการมายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๓.  เมื่อส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ได้รับรายงานผลจาก
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง      
(ปส.๑) รายงานผลการตรวจสอบต่อ กสท. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิคมีเดีย 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ชิคเอฟเอ็ม ต่อไป 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้ งผลการพิจารณาให้ห้ างหุ้นส่วนจ ากัด  ชิคมี เดีย สถานี วิทยุกระจายเสียง  ชิคเอฟเอ็ม  
ความถ่ี 96.75 MHz จังหวัดเชียงใหม่ ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

๕.  มอบหมายให้คณะคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง
พิจารณาเสนอแนวทางการแก้ ไขปัญหาสัญญาณรบกวนกันของสถานี วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่   
แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๔ การพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
ท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีมีระยะห่างกับสถานี
ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของส านักงาน กสทช. เขตน้อยกว่า ๑ กิโลเมตรทาง
อากาศ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ปรับปรุง

แก้ไขฐานข้อมูลใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของทั้ง ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร 
๓ พร้อมทั้งแก้ไขภาคผนวกแนบท้ายเงื่อนไขใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และแจ้งผลการ
พิจารณาของ กสท. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง ๗ สถานี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เขต ตรวจสอบผลการออกอากาศภายหลังจากที่
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้คลื่นความถ่ี และก าลังเครื่องส่ง ว่าสถานีได้ด าเนินการออกอากาศจริง
ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้งรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบให้ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑) ทราบต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ของกองทัพบก จ านวน ๑๗ สถานี ภายหลังปรับปรุงแก้ไข (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ของกองทัพบก จ านวน ๑๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 
 
 
 
 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท อินเตอร์ 
ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  

  มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. 
มีมติ (วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐) ดังนี้ 

 ๑.๑  ช่องรายการ แอคช่ัน ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
 ๑.๒  ช่องรายการ มังกร ประเภทช่องรายการ ปกิณกะบันเทิง และอื่น ๆ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่    

ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  

(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 



๗ 
 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท บันเทิง 
วาไรตี้ จ ากัด ช่องรายการ เพลิน  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท 
บันเทิง วาไรตี้ จ ากัด ช่องรายการ เพลิน โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (วันที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๐) 

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

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดแูลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท        
บียอนโปร จ ากัด ช่องรายการ Thai Station (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท    
บียอนโปร จ ากัด ช่องรายการ Thai Station โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอาย ุ 

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

 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท สาคร
รวยเพ่ิมพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน เอชดี ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 



๘ 
 

    ๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้อ านวยการสถานี ของบริษัท 
สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี 
    ๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จ ากัด ให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้กระท าการแทน ให้บริษัทฯ 
แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  ๓. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริ ษัท 
สาครรวยเพิ่มพูน จ ากัด ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี โดยให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 
   ๓.๑ ให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยได้รับอนุญาต
ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากพบการกระท าความผิดที่คณะกรรมการมี
ค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิดเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต 
   ๓.๒ ให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยได้รับอนุญาต
ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
    ๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทีวี เค จ ากัด ช่องรายการ  
โฮม แชนแนล  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย 

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทีวี เค 
จ ากัด ช่องรายการ โฮม แชนแนล โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบ
การกระท าความผิดที่คณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิดเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการ
เป็นผู้รับใบอนุญาต 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งบริษัท ทีวี เค จ ากัด ช่องรายการ โฮม แชนแนล กรณีหากมีการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อีกส านักงาน กสทช. จะพิจารณาบทลงโทษที่สูงข้ึน ต่อไป 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากบัดแูล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ เง่ือนไขอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท กานต์มณี 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Box Film (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต     
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบเงื่อนไขอายุใบอนุญาตของบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผู้ได้รับ

อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่   
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ Box Film โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งให้บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด มาด าเนินการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ทราบผล
การพิจารณาเงื่อนไขอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ตามข้อ ๑ และเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตที่บริษัท 
กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด เคยได้รับตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ พิจารณาสถานะของใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายฯ ของบริษัท เอ็มเอสเอส 

เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด กรณีท่ีได้มีการควบรวมกิจการกับบริษัทฯ ในเครือ (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม 

  ๑.  ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถ่ี ระดับชาติ เลขที่ B1-N21131-0002-56 ของบริษัท 
เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (บริษัทฯ) สิ้นผลนับแต่วันที่ กสท. มีมติ ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ มาด าเนินการ
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 อนึ่ง การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต มีความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับวันละ   
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
   ๒.  รับค าขอใบอนุญาตของบริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (เลขทะเบียน

นิติบุคคล ๐๑๓๕๕๕๗๐๐๖๒๙๙) ไว้พิจารณาโดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าบทวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ น าเสนอต่อ กสท. เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยให้ใบอนุญาตดังกล่าวมีผลนับแต่วันที่ กสท. 
มีมติอนุญาต ต่อไป 



๑๐ 
 

  
วาระที่ ๔.๑๓ กรมประชาสัมพันธ์หารือ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ
พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบแนวทางการตอบข้อหารือ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
๑.  ประเด็นระยะเวลาการประกอบกิจการภายใต้ขอบเขตการให้บริการเดิม  
  ๑.๑  กรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ที่ประชุม กสทช.  

มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วย
สถานภาพตามกฎหมายและความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี และก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่น
ความถ่ีเพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยก าหนดระยะเวลาถือครองคลื่นความถ่ี
เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโทรทัศน์ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้คืนคลื่นความถ่ี ตามมาตรา ๘๓ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมาตราดังกล่าวก าหนดให้ กสทช. ก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับการ
จัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีดังกล่าวเพื่อน าไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ี
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีและแผนแม่บทบริหารคลื่นความถ่ี ยุทธศาสตร์ที่ ๘.๒.๓ 
และ ๘.๒.๓.๒ ก าหนดว่ากรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีโดยชอบด้วยกฎหมายที่มิได้ก าหนด อายุการใช้
คลื่นความถ่ีไว้ กสทช. จะก าหนดเวลาสิ้นสุดการใช้คลื่นความถ่ี โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความจ าเป็น
ของการประกอบกิจการ โดยการใช้คลื่นความถ่ีกรณีกิจการโทรทัศน์ให้มีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่
วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ใช้บังคับ 

 ในกรณีของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) กสทช. ได้มีมติ
ก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีและให้คืนคลื่นความถ่ีภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ
เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ี คือ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โดยก าหนด
เงื่อนไขให้กรมประชาสัมพันธ์น าเสนอแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์จากรูปแบบเดิม
ไปสู่การประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่สาม ต่อ กสทช. ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ 
(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 

 ๑.๒  กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
   คณะกรรมการ กสทช. มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบการพิจารณาตรวจสอบความชอบด้วยสถานภาพตามกฎหมายและความจ าเป็นใน
การถือครองคลื่นความถ่ี และก าหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถ่ีเพื่อใช้ในการประกอบกิจการกระจาย
เสียงของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีการก าหนดระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถ่ีไว้ จึงเห็นควร
ก าหนดให้ระยะเวลาถือครอง หรือใช้งานคลื่นความถ่ีมีระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท การบริหาร  
คลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถ่ี ข้อ ๘.๒.๓.๑ กรณีกิจการกระจายเสียงให้มีระยะเวลา
สูงสุดไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีใช้บังคับ แต่อย่างไรก็ดี ปรากฏว่ามีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ



๑๑ 
 

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ข้อ ๗ ก าหนด ให้ กสทช. หรือส านักงาน กสทช. 
ด าเนินการเรียกคืนคลื่นความถ่ีเพื่อน าไปใช้จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีตามแผนแม่ทบการบรหิาร
คลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕)  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาห้าปี นับแต่ครบก าหนดแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี 
(วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐) ดังนั้น กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จึงยังคงมีสิทธิในการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและการถือครองคลื่นความถ่ีได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิมออกไปอีก ๕ ปี นับแต่วันที่
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๕) ครบก าหนด คือ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ 

๒.  การหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจในการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์  

  ๒.๑  มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ ก าหนดให้    
ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่ชอบด้วย
กฎหมาย อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับและได้ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ แล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก 
กสทช. ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้ กสทช. ก ากับดูแลผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีนั้น
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด ทั้งนี้ จนกว่าจะถึง
ก าหนดที่ต้องคืนคลื่นความถ่ีตามวรรคสาม ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ถือเป็นผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้งาน
คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และได้ปฏิบัติตามมาตรา 
๘๒ แล้ว ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์จึงถือว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก กสทช. ตามพระราชฉบับนี้ 

  ๒.๒  มาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ก าหนดว่า
ในวาระเริ่มแรกเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ มิให้น าบทบัญญัติในหมวด ๑ การประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ หมวด ๒ รายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หมวด ๖ การก ากับดูแล 
และหมวด ๗ บทก าหนดโทษ เว้นแต่ มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับแก่     
กรมประชาสัมพันธ์ และมาตรา ๒๐ ก าหนดว่าในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์       
กรมประชาสัมพันธ์ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสาธารณะประเภทที่หนึ่งและประเภทที่สามจะหารายได้จาก
การโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ
โดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่าการหารายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ 
จะต้องปฏิบัติตาม ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียง ฯ 

 ๒.๓  กรณีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์
เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจ ที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น การด าเนินการหารายได้จากการโฆษณาหรือ
บริการทางธุรกิจ ควรต้องค านึงถึงบทบาท อ านาจ หน้าที่ ของหน่วยงานเป็นส าคัญ 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป 
การพิจารณาค าขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป และการ
พิจารณาค าขออ่ืนท่ีเกี่ยวกับการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป ของผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่าย
ส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)) 
 
มติท่ีประชุม 

   ๑.  ทราบ ผลการติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ค าขอ
ยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และค าขออื่นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่บริการโทรทศันท์ีเ่ปน็การ
ทั่วไป ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล  
    ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งเตือนทางปกครองเป็นหนังสือไปยังผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก ในระบบเคเบิล จ านวน ๑๗ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ที่ตรวจสอบพบว่า
ข้อมูลและเอกสารผังช่องโทรทัศน์แสดงถึงการเผยแพร่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการแก้ไขการเผยแพร่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือนทางปกครอง โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กสท. จะใช้
มาตรการบังคับทางปกครองโดยการก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ช าระในอัตราไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป  
    ๓.  มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ 
ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล ตามข้อ ๒ และ
รายงานผลต่อ กสท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นระยะเวลาตามข้อ ๒ 
    ๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาก าหนดแนวทางเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายแก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล ที่ไม่สามารถตรวจสอบการเผยแพร่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปได ้
   ๕.  อนุญาตให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์            
เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสทีพี เคเบิล  
บริษัท ราไวย์ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด และ บริษัท กะรน เคเบิ้ล จ ากัด ได้รับการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์   
ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ ทั้งนี้ เฉพาะที่ให้บริการ     
ในระบบแอนะล็อก โดยการได้รับการยกเว้นดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดในประกาศส านักงาน 
กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ดังนี ้
    ๕.๑ กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะให้ได้รับการ
ยกเว้นการน าไปเผยแพร่เฉพาะล าดับหมายเลขช่องรายการที่ กสท. ยังมิได้อนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยใน



๑๓ 
 

ล าดับหมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นสามารถน าเอาบริการโทรทัศน์แบบบอกรบั
สมาชิกมาให้บริการได้จนกว่าล าดับหมายเลขช่องรายการนั้นจะได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ประเภทบริการสาธารณะ  
   ๕.๒ กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน าไปเผยแพร่ทั้งหมดในทุกล าดับหมายเลขช่องรายการที่ ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยไม่สามารถเลือกยกเว้นเฉพาะบางล าดับหมายเลขช่องรายการ โดยในล าดับ
หมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นสามารถน าเอาบริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกมาให้บริการได้ 
    ๖. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  จ านวน ๓ ราย  
ตามข้อ ๕. ทราบ และให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทั้ง ๓ ราย แจ้งให้ผู้บริโภคทราบด้วย 
 

หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๕ กรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “The Face 

Thailand Season 3” ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   
ช่อง 3 HD (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 

  
มติท่ีประชุม  ให้บริษัท  บีอีซี – มัลติมีเดีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี

และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง 3 HD (ช่อง ๓๓) ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความ
เหมาะสมของรายการ "The Face Thailand Season 3" จากระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) 
เป็นระดับ น ๑๓ (รายการที่ เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี ควรได้รับ
ค าแนะน า) และก าหนดเวลาการออกอากาศให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 
 

วาระที่ ๔.๑๖ กรณีการออกอากาศของช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
ช่อง VOICE TV มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. เพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วน แล้วน าเสนอที่

ประชุม กสท. ต่อไป  
 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด า ๕๕๖/๒๕๖๐ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

  มติท่ีประชุม 
 ๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจ  

ในการด าเนินคดีแทน กสทช.และ กสท. (โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐) 
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านกังาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ แนวทางด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี อร. ๑๖/๒๕๖๐ (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
 ๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) เป็นผู้รับมอบอ านาจใน

การด าเนินคดีแทน กสท.  
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าแก้อุทธรณ์ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ อนุมัติให้พนักงานเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Contents Distribution  

& Marketing, Content Directing and Producing ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี (ส านักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Contents 

Distribution & Marketing, Content Directing and Producing ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
(ไม่รวมวันเดินทาง) ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะเดินทางในส่วนของส านักงาน กสทช. คือ นายโฆษิต 
เลาหวิโรจน์ ผู้บริหารระดับต้น ส านักงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
  -   ไม่มี  

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 

 
 

   


