
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ท่ี ๕ พฤษภาคม  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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๗. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง  

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๐. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวเนติมา  คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๒. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๒๔. นางสมชนก  อดุลพันธ์ บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้ส านักงาน กสทช. 

 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้ง ท่ี ๑๒/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๕ เมษายน 

๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔  การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียและโทรทัศน์ (อส.)) 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ         
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

 วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการจากประเภท
กิจการบริการชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๓ สถานี  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 
 



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม    

  ๑. อนุญาตให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ  
จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑  เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงจากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ และให้ด าเนินการยื่น    
ค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศส านักงาน ส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ ดังนี้ 
   ๑.๑   มีผู้มีสิทธิยื่นค าขอ (สมาชิกในกลุ่มคนเดิม) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นมากกว่า
กึ่งหนึ่ง และมีอ านาจลงนามกระท าการผูกพันนิติบุคคล ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  
   ๑.๒  ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอ (สมาชิกในกลุ่มคนเดิม) ทุกรายที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็น   
ผู้ถือหุ้น มีสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอจ านวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล     
มายื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
   ๑.๓  ไม่เป็นนิติบุคคลที่เคยย่ืนค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรอื
เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง อยู่ก่อนแล้ว 
   ทั้งนี้  หากมิได้ด าเนินการยื่นค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
  ๒.  ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการตาม 
ข้อ ๑ ช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมแนบหลักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมประกอบค าขอ 
  ๓.  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑   
ต้องใช้ช่ือสถานีที่สอดคล้องกับประเภทการทดลองประกอบกิจการ ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง โดยมิให้ช่ือ
สถานีมีถ้อยค าหรือข้อความที่สื่อความหมายถึงอ านาจ หน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ หรือที่มีความขัดแย้ง 
หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
  ๔. กรณีการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ทดลองประกอบกิจการ     
ในประเภทกิจการบริการชุมชน ไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ครบถ้วนและได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
  ๕. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ จ านวน    
๓ สถานีข้างต้น ทราบเป็นหนังสือ 
 
    หมายเหต ุ    

๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

 



๕ 
 

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ กรณีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

    
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย

เสียง และส านักงาน กสทช. น าไปพิจารณาและเสนอความเห็นกรณีการขอย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
ที่ตั้งสายอากาศ แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
    หมายเหต ุ    

๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๓  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองประกอบ

กิจการประเภทกิจการบริการทางธุรกิจซึ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีขึ้นไป 
และได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการครบถ้วนทุกสถานีแล้ว (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลอง

ประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุญาตมากกว่า ๑ สถานีข้ึนไป ของนิติบุคคล จ านวน ๓๖ ราย 
รวม ๙๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ ซึ่งได้ย่ืนต่ออายุการทดลองประกอบกิจการถูกต้อง
ครบถ้วนทุกสถานีแล้ว โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตใบสุดท้ายของผู้ทดลองประกอบกิจการ
แต่ละรายสิ้นสุดลง เท่ากันทุกสถานี  

 
หมายเหต ุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน   

ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
วาระที่ ๔.๔  การพิจารณาจัดท าประกาศ ส านักงาน กสทช. เรื่อง ก าหนดวันยื่นค าขอรับการ

สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อม และสนับสนุน 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส านัก     
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 
มติท่ีประชุม   ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่งความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน 
และ กสทช. ได้มีมติแล้ว จึงน าเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 



๖ 
 

 
   หมายเหต ุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท       
ส่งความสุข จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท     
ส่งความสุข จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
เนื่องจากยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

 ๑.๑   ช่องรายการ A Channel ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

 ๑.๒   ช่องรายการ 7 Zone ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    

(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ ประกาศ      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหต ุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๕ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ และขอยกเลิก 
การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลาดิจิตัลทีวี   
ช่องรายการ กมลาดิจิตัล แชนแนล  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด กมลาดิจิตัลทีวี ช่องรายการ กมลาดิจิตัล แชนแนล โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ เนื่องจากยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลาดิจิตัลทีวี ยกเลิกการประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 



๗ 
 

ช่องรายการ กมลาดิจิตัล แชนแนล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลาดิจิตัลทีวี 
ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และแจ้งผลการ
ด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือ 

๓.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือน กรณีห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลาดิจิตัลทีวี 
แจ้งขอยกเลิกการประกอบกิจการช่องรายการ กมลาดิจิตัล แชนแนล ต่อ กสท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน   
ก่อนวันที่จะยกเลิกการประกอบกิจการฯ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับ
ดูแลต่อไป  

 
หมายเหต ุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๖ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
วาระที่ ๔.๗ การพักใช้ใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่ ๔.๘ ข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทท่ีใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. รับทราบข้อขัดข้องในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถ่ี

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ให้บริการสถานีสตูล 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ระงับ

การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่
ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ และให้แก้ไขปรับปรุงการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง โดยไม่แก้ไขปรับปรุงการ
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ  กสท.จะใช้มาตรการปรับทางปกครองใน
อัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 
วาระที่ ๔.๙ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราว 

ในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง โอเค เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม   
คลื่นความถี่ 106.25 MHz โดยบริษัท พรไพศาลสุข จ ากัด (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 



๘ 
 

๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๑.๔๒ – 
๑๑.๔๔ น. สถานีวิทยุกระจายเสียง โอเค เรดิโอ FM 106.25 MHz โดยบริษัท พรไพศาลสุข จ ากัด ได้ออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ลูทีน พลัส (LUTEIN PLUS) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑            
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง 
โอเค เรดิโอ FM 106.25 MHz โดยบริษัท พรไพศาลสุข จ ากัด กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ         
แม้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  มิ ได้แจ้งผลการด าเนินการตามกฎหมายต่อสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวให้ กสท. ทราบก็ตาม แต่ส านักงาน กสทช. ได้ให้โอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียง โอเค 
เรดิโอ FM 106.25 MHz โดยบริษัท พรไพศาลสุข จ ากัด ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและ
แสดงพยานหลักฐานถึงการกระท าดังกล่าวแล้ว สถานีวิทยุกระจายเสียง โอเค เรดิโอ FM 106.25 MHz โดยบริษัท 
พรไพศาลสุข จ ากัด กลับเพิกเฉยไม่ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อโต้แย้งและช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐาน
ภายในเวลาที่ก าหนด กรณีจึงฟังได้ว่า  บริ ษัท พรไพศาลสุข จ ากัด ได้กระท าความผิดตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยจริง การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่เอาเปรียบผู้บริโภคตาม   
ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง โอเค เรดิโอ FM 106.25 MHz โดยบริษัท พรไพศาลสุข จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว   
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องโดยทันที หากสถานี
วิทยุกระจายเสียง โอเค เรดิโอ FM 106.25 MHz โดยบริษัท พรไพศาลสุข จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้
ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง 
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

    
วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราว  

ในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถี่ 90.25 MHz โดยบริษัท สบายดี แกรนด์ มีเดีย จ ากัด (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ FM 90.25 MHz 

โดยบริษัท สบายดี แกรนด์ จ ากัด ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร คอลลี่ พลัส ไลโคฟิน (COLLY PLUS 
LYCOPENE), ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มชนิดผง  (ตรา เคลียรี่), ผลิตภัณฑ์อาหาร กาแฟส าเร็จรูปผสมชนิดผง 
ผสมเก๋ากี้ผง กระชายด าผง ตรา เมาท์ เท่น  เบิร์ด คอฟฟี่ ,  ผลิตภัณฑ์อาหาร เอนไซม์ เอ็นซี่ จดทะเบียนช่ือ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มรสมะละกอ และ บลูเบอร์รี่ชนิดผง (ตรา เอ็นซี), ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจาก



๙ 
 

ถ่ัวขาว และเปปไทด์จากถ่ัวเหลือง (ตรา เอจิลว์) และผลิตภัณฑ์อาหาร  ไอกี้มิกซ์เบอร์รี่ หรือเครื่องดื่มน้ าผลไม้รวม
ผสมมิกซ์เบอร์รี่  (ตรา ไอกี้ ) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร          
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ FM 90.25 
MHz โดยบริษัท สบายดี แกรนด์ จ ากัด กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แม้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มิได้แจ้งผลการด าเนินการตามกฎหมายต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวให้ กสท. ทราบก็ตาม 
แต่ส านักงาน กสทช. ได้ให้โอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ FM 90.25 MHz โดยบริษัท สบายดี    
แกรนด์ จ ากัด ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึงกรณีดังกล่าวแล้ว   
แตส่ถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ FM 90.25 MHz โดยบริษัท สบายดี แกรนด์ จ ากัด กลับเพิกเฉยไม่ใช้
โอกาสดังกล่าวเพื่อโต้แย้งและช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด กรณีจึงฟังได้ว่า 
บริษัท สบายดี แกรนด์ จ ากัด ได้กระท าความผิดตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยจริง 
การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่เอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ FM 90.25 
MHz โดยบริษัท สบายดี แกรนด์ จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ FM 90.25 MHz 
โดยบริษัท สบายดี แกรนด์ จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท     
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่ อส านักงาน กสทช.  ได้ออกค าสั่ ง เตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการชั่วคราวใน

กิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นเพ่ือสุขภาพ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถี่ 100.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย  (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๕ น. สถานี

วิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อสุขภาพ FM 100.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ได้ออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเขากวางอ่อน จดทะเบียนช่ือผลิตภัณฑ์ยาน้ าเขากวางอ่อน ตราเวชกร โดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ เพิ่มโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒      
ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อสุขภาพ FM 100.75 MHz   
โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แม้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มิได้แจ้งผลการด าเนินการตามกฎหมายต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว ให้ กสท.ทราบก็



๑๐ 
 

ตาม แต่ส านักงาน กสทช. ได้ให้โอกาสสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อสุขภาพ FM 100.75 MHz โดยห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึง
กรณีดังกล่าวแล้ว แต่สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อสุขภาพ FM 100.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน 
ดิจิตอล มีเดีย กลับเพิกเฉยไม่ใช้โอกาสดังกล่าวเพื่อโต้แย้งและช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐานภายใน
เวลาที่ก าหนด กรณีจึงฟังได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ได้กระท าความผิดตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยจริง การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่เอาเปรียบผู้บริโภคตาม  
ข้อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อสุขภาพ FM 100.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดีย ระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยา 
ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากสถานี
วิทยุกระจายเสียง คลื่นเพื่อสุขภาพ FM 100.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีน ดิจิตอล มีเดียฝ่าฝืนหรือ        
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
บ้านเขาแร้ง ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 97.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๑) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านเขาแร้งระบบเอฟเอ็ม     

คลื่นความถ่ี 97.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีได้เปรียบเทียบปรับ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านเขาแร้งระบบ 
เอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 97.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านเขาแร้ง ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี 97.25 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา



๑๑ 
 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีณัฐวุฒิ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านเขาแร้ง ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี 97.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับ
ดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ ตามมติ     
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
Southern Radio ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 91.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๔) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง Southern Radio ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถ่ี 91.25 MHz โดยบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางโดยใช้
ข้อความต้องห้ามตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๕๙ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลาได้เปรียบเทียบปรับ และบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง Southern Radioระบบ
เอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 91.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง Southern Radio 
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 91.25 MHz  ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ดังกล่าว หากบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง SouthernRadio ระบบ    
เอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 91.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท           
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ    
ตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง  
บ้านใหม่ เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 93.50 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๔) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านใหม่ เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถ่ี 93.50 MHz โดยบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแคปซูลเพชรดี
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ เพิ่มโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เปรียบเทียบปรับ และบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง บ้านใหม่ เรดิโอระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 93.50 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิด
ดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง บ้านใหม่ เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 93.50 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท หาดใหญ่ เรดิโอ 
จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านใหม่ เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 93.50 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่ งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับ   
ทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุ  
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๕ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด นนทศิริน สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์ 
เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 104.50 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๔) 
 
มติท่ีประชุม    
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์ เรดิโอระบบเอฟเอ็ม     

คลื่นความถ่ี 104.50 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด นนทศิริน ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา ได้เปรียบเทียบปรับ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด นนทศิริน สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์ เรดิโอระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี 104.50 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็น



๑๓ 
 

การเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นนทศิริน สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์ เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม     
คลื่นความถ่ี 104.50 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด นนทศิริน สถานีวิทยุกระจายเสียง สตาร์ เรดิโอ 
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 104.50 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๖ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท เอ็กซ์.โอ.พี.มาเก็ตติ้ง จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ลูกทุ่งฟอร์ยู ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 96.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๔) 

  
 มติท่ีประชุม    

๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งฟอร์ยู  ระบบเอฟเอ็ม  
คลื่นความถ่ี 96.25 MHz โดยบริษัท เอ็กซ์.โอ.พี.มาเก็ตติ้ง จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ เพิ่มโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เปรียบเทียบปรับ และบริษัท เอ็กซ์ .โอ.พี.มาเก็ตติ้ง จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งฟอร์ยูระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 96.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าว   
แล้วคดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท เอ็กซ์.โอ.พี.มาเก็ตต้ิง จ ากัด สถานีวิทยุกระจาย 
เสียง ลูกทุ่งฟอร์ยูระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 96.25 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท เอ็กซ์ .โอ.พี.มาเก็ตติ้ง จ ากัด สถานี
วิทยุกระจายเสียง ลูกทุ่งฟอร์ยู ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 96.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทาง
ปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลา  
ที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



๑๔ 
 

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

วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขารูปช้าง 99.25 สถานีวิทยุกระจาย 
เสียง เขารูปช้างเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 99.25 MHz (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๔) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง เขารูปช้างเรดิโอระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถ่ี 99.25 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขารูปช้าง 99.25 ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
ได้วินิจฉัยว่ามีความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขารูปช้าง 99.25 สถานีวิทยุกระจายเสียง  
เขารูปช้างเรดิโอระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 99.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด 
กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขารูปช้าง 99.25 สถานี
วิทยุกระจายเสียง เขารูปช้างเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 99.25 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
เขารูปช้าง 99.25 สถานีวิทยุกระจายเสียง เขารูปช้างเรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 99.25 MHz ฝ่าฝืนหรือ     
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

วาระที่ ๔.๑๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท แฮปป้ีราชบุรี จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปป้ี
ราชบุรีหลุมดิน ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 106.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๑) 
 
มติท่ีประชุม    



๑๕ 
 

๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้ราชบุรีหลุมดินระบบ   
เอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 106.25 MHz โดยบริษัท แฮปปี้ราชบุรี จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้
รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี ได้วินิจฉัยว่ามีความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และบริษัท แฮปปี้ราชบุรี จ ากัด  สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แฮปปี้ราชบุรีหลุมดินระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 106.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว    
คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท แฮปปี้ราชบุรี จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แฮปปี้ราชบุรีหลุมดิน ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 106.25 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที  หากบริษัท แฮปปี้ราชบุรี จ ากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้ราชบุรีหลุมดินระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 106.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทาง
ปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
วาระที่ ๔.๑๙ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณกร เรดิโอสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ท้องถิ่นบ้านบัวงาม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 87.75 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๑) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถ่ินบ้านบัวงาม ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถ่ี 87.75 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณกร เรดิโอ ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี  ได้วินิจฉัยว่ามีความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณกร เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ท้องถ่ินบ้านบัวงามระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 87.75 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิด
ดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณกร เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ท้องถ่ินบ้านบัวงาม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 87.75 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว



๑๖ 
 

และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วรรณกร เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง ท้องถ่ินบ้านบัวงาม ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 87.75 MHz ฝ่าฝืนหรือ    
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครอง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

วาระที่ ๔.๒๐ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท เอสเจเจ แอนด์ บราเทอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองลพบุรี ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 90.75 MHz 
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(บส.)  

  
 

มติท่ีประชุม   
   ๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองลพบุรี ระบบเอฟเอ็ม   
คลื่นความถ่ี 90.75 MHz ของบริษัท เอสเจเจ แอนด์ บราเทอร์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้วินิจฉัยว่าเป็นความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และบริษัท เอสเจเจ แอนด์ 
บราเทอร์ เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองลพบุรี ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 90.75 
MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีนี้จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครอง
ให้บริษัท เอสเจเจ แอนด์ บราเทอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองลพบุรี ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี 90.75 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์
โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต         
ให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท เอสเจเจ แอนด์ บราเทอร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
สถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองลพบุรี ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 90.75 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับ
ทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง 
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



๑๗ 
 

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

วาระที่ ๔.๒๑ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระพันธ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
บ้านบางโตนด ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 103.50 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักงาน กสทช. ภาค ๑) 

 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านบางโตนดระบบเอฟเอ็ม    

คลื่นความถ่ี 103.50 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระพันธ์ เรดิโอ ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี  ได้วินิจฉัยว่ามีความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระพันธ์ เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง บ้านบางโตนดระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 103.50 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิด
ดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระพันธ์ เรดิโอ สถานี
วิทยุกระจายเสียง บ้านบางโตนด ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 103.50 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วีระพันธ์ เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง บ้านบางโตนด ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 103.50 MHz ฝ่าฝืนหรือ        
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครอง จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนด
ค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
วาระที่ ๔.๒๒ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของกองทัพเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารเรือ ส .ทร.๒   
บางนา ระบบเอเอ็ม คลื่นความถี่ 675 KHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (บส.) 

  
 



๑๘ 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารเรือ ส.ทร.๒ บางนา ระบบ

เอเอ็ม คลื่นความถ่ี 675 KHz ของกองทัพเรือ ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตาม
มาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ เพิ่มโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ได้วินิจฉัยว่า เป็นความผิดพร้อมเปรียบเทียบปรับ ซึ่งกองทัพเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารเรือ 
ส.ทร.๒ บางนา ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 675 KHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด 
กรณีนี้จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้กองทัพเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารเรือ ส.ทร.๒ 
บางนา ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 675 KHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากกองทัพเรือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารเรือ ส.ทร.๒ บางนา 
ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 675 KHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

 
 
 
วาระท่ี ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบการออกอากาศสถานีวิทยุเพ่ือความมั่นคง 

(นนทบุรี) คลื่นความถี่ 105.25 MHz จังหวัดนนทบุรี ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง (นนทบุรี) คลื่นความถ่ี 

105.25 MHz จังหวัดนนทบุรี (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) มีการโฆษณาสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ 

๒. เห็นชอบส่งเรื่องให้ให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 
ด าเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อไป 

 



๑๙ 
 

    วาระที่ ๔.๒๔ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุ “หนองฮี  
เรดิโอ” คลื่นความถี่ ๑๐๔.๐๐ MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)        
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. การออกอากาศเนื้อหารายการของสถานีวิทยุ “หนองฮี เรดิโอ” คลื่นความถ่ี 

104.00 MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน มีการโฆษณาสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชน 

๒. เห็นชอบส่งเรื่องให้ให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 
ด าเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๕ การแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการในคณะ 

อนุกรรมการในภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ดังนี ้
๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง แต่งตั้งนายประพันธ์ 

คูณมี เป็นอนุกรรมการ  
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ แต่งตั้งนางสาวอุไรกาญจน์ 

ศิลปรัตน์ เป็นอนุกรรมการ  
๓. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรม และแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินแต่งตั้ง 

พลโท เจด็จ ใจมั่น เป็นอนุกรรมการ 
๔. คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  แต่งตั้ง ผศ.เภสัชกรหญิง   

ดร.สุนทรี ช. ชัยสัมฤทธ์ิโชค เป็นอนุกรรมการ 
๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่น

ความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แต่งตั้ง ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ เป็นอนุกรรมการ 
๖. คณะอนุกรรมการพิจารส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ แต่งตั้ง นางชโลม เกตุจินดา เป็นอนุกรรมการ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์  

สีกองทัพบก ช่อง ๗ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑. ทราบความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนการยุติการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗   



๒๐ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ติดตามการด าเนินการในรายละเอียดของแผนการ
ยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ติดตามผลการด าเนินการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ แล้วน าเสนอต่อ กสท.เพื่อพิจารณา 

 
หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 

 
 
           
              


