
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๒๓ มกราคม 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. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๒. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๓. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๕. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวณัฐชญา  ทวีวิทย์ชาครียะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนกังานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมารีน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้ง
ท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้แก้ไข หมายเหตุ ท้ายมติที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ ๔.๑๘ ๔.๑๙ และ ๔.๒๒ เป็นดังนี้ “หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวน
ความเห็นตามบันทึกแนบ” 

 



๓ 
 

หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ไม่รับรองรายงานการประชุม ระเบียบ
วาระที่ ๔.๒๒ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒  การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓  การขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์     

ในระบบดิจิตอล ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ 
ของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศ ตามที่ กสท. 
และ คสช. ก าหนด 



๔ 
 

 
วาระที่ ๔.๒ ผลการพิจารณาใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ของสถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการท่ีตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบ การใช้ความถี่
วิทยุของส านักงาน กสทช. เขต น้อยกว่า ๑ กิโลเมตรทางอากาศ (คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   

 ๑.   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานี วิทยุที่ตั้งห่างจากสถานี
ตรวจสอบ การใช้ความถ่ีของวิทยุ ส านักงาน กสทช. เขต น้อยกว่า ๑ กิโลเมตรทางอากาศ จ านวน ๒ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 
 ๒.   มอบหมายให้ส านักงานการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  (ปส.๑) 
ปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการของทั้ง ๒ สถานี พร้อมทั้งแก้ไขภาคผนวกแนบท้าย
เงื่อนไขใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และแจ้งผลการพิจารณาของ กสท . ให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงทั้ง ๒ สถานี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
 ๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เขต ตรวจสอบผลการออกอากาศภายหลังจากที่
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของทั้ง ๒ สถานี ว่าได้ด าเนินการออกอากาศจริงตามที่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้ ปส. ๑ ทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน

กิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม     
๑. เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๖๐ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์จ านวน ๑๙ ราย ๒๒ ช่องรายการ ดังนี้ 
 ๑.๑ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ 

ไทยพีบีเอส) 
 ๑.๒ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓) 
 ๑.๓ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗) 

และช่องรายการ 7 HD 
 ๑.๔ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ MCOT Kids & Family) 
 ๑.๕ บริษัท บีอซี-ีมัลตมิีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ 3 HD ช่องรายการ 3 SD และช่อง

รายการ 3 FAMILY) 
 ๑.๖ บริษัท บางกอก มีเดยี แอนด์ บรอดคาสติง้ จ ากัด (ช่องรายการ พีพีทีวี (PPTV)) 
 ๑.๗ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ อมรินทร์ ทีวี เอชดี (AMARIN 

TV HD)) 
 ๑.๘ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการ ไทยรัฐทีวี) 
 ๑.๙ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ ONE) 
 ๑.๑๐ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (ช่องรายการ โมโน ทเวนตี้ไนน์ (Mono 29)) 



๕ 
 

 ๑.๑๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ากัด (ช่องรายการ GMM25) 
 ๑.๑๒ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ True4U (ทรูโฟร์ยู)) 
 ๑.๑๓ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ 8) 
 ๑.๑๔ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ Nation TV) 
 ๑.๑๕ บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ช่องรายการช่องรายการ VOICE TV) 
 ๑.๑๖ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน จ ากัด (ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์) 
 ๑.๑๗ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด (ช่องรายการ นิวทีวี (NEW TV)) 
 ๑.๑๘ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จ ากัด (ช่องรายการ TNN24) 
 ๑.๑๙ บริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Bright TV) 
  โดยก าชับผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 
 ๑) กรณีที่เปลี่ยนแปลงผังรายการที่ กสท. เห็นชอบแล้ว ให้ปฏิบัติตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖  
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ อย่างเคร่งครัด 

 ๒) หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งข้อมูลรายการที่ผู้รับใบอนุญาตแสดง
ข้อมูลในเอกสารภายหลัง หรือพบภายหลังว่าผู้รับใบอนุญาตระบุประเภทรายการไม่ เหมาะสม ส่งผลให้ข้อมูล
สัดส่วนรายการข่าวสารหรือสารประโยชน์ต่อสาธารณะไม่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือออกอากาศรายการทีม่เีนือ้หา
สร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท า
ผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือจัดระดับระดับความเหมาะสม
รายการไม่สอดคล้องกับเวลาการออกอากาศตามประกาศผังรายการ หรือแสดงข้อมูลบริการเพื่อคนพิการและ
คนด้อยโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไม่สอดคล้องกับ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการ
ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือมีการแสดงข้อมูลสิทธิการแพร่รายการและ
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถูกต้อง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องด าเนินการแก้ไขและรับผิดชอบต่อการแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวและด าเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ๓) ให้แจ้งเตือนบริษัท ไบร์ท ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ Bright TV) กรณีเสนอผัง
รายการหลักประจ าปีครั้งต่อไปให้เสนอล่วงหน้าก่อนออกอากาศไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามระยะเวลาของประกาศ 
กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ 

๒.  เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาและก ากับดูแล จึงมอบหมายให้ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ ตรวจสอบการออกอากาศ (Monitor) รายการที่ผู้รับใบอนุญาตได้แสดง
ข้อมูลการออกอากาศในช่วงเวลารายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน  
อย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที ระหว่างช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ของทุกวัน และระหว่างช่วงเวลา ๐๗.๐๐ -
๐๙.๐๐ น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งต้องเป็นรายการที่มีเนื้อหาเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนา   
ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน และเสนอ กสท. พิจารณาต่อไป 

๒.๒ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง เนื้อหารายการในช่องรายการหมวดหมู่เด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เพื่อก ากับดูแลให้สอดคล้องกับภาคผนวก ก ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๖ 
 

๒.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพิจารณารายการส าหรับเด็กและเยาวชน 
หรือรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม เพื่อความชัดเจนในการถือปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้น ารายการโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกมาออกอากาศ   
ในระบบดิจิตอลทุกราย ได้ทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการสิ้นสุดการอนุญาตให้ออกอากาศในลักษณะ
ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในภาพรวมที่จะ
เกิดข้ึนในปี ๒๕๖๑ และให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักที่เกี่ยวข้องจัดประชุม ท าความเข้าใจต่อแนวทางดังกล่าว 
ให้กับผู้รับใบอนุญาตทุกรายที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
หมายเหตุ  
๑.   ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ไม่ร่วมพิจารณากรณีหมวดหมู่ทั่วไป

แบบความคมชัดสูงของ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ 3 HD) 
๒.   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ  
(คราวประชุม กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประธาน 

กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ไม่รับรองมติที่ประชุมข้อ ๓ ของระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเป็นการแก้ไขมติที่
ประชุมที่ท าให้สาระส าคัญของมติที่ประชุมเดิมเปลี่ยนแปลงไปอันถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงมติเดิม และอาจ
ส่งผลให้มติขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 
 

วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีปรากฏการกระท าความผิดด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   

 ๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ  บริษัท 
อาร์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ R Channel โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) เนื่องจากพบการกระท าความผิดที่คณะกรรมการมีค าสั่ง
ทางปกครองว่ามีการกระท าความผิดเกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต 
 ๒.  กรณีการรับทราบการกระท าอันเป็นการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบเทียบ
ผู้บริโภค ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถือว่า เข้าข่ายตามแนวทางการกระท าความผิดซ้ าซาก ตามมติ กสท. ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดว่า กรณีปรากฏการกระท าความผิดที่คณะกรรมการมี
ค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด เกินกว่า  ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้ก าหนดอายุ
ใบอนุญาตในครั้งถัดไปมีอายุใบอนุญาตตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ (๑) ก่อนที่จะพิจารณาก าหนดอายุใบอนุญาต บริษัท เอส อาร์ เค 
มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Hit Station และช่องรายการ Maya Channel ต่อไป 



๗ 
 

 ๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาการกระท าความผิดที่เป็น 
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รับทราบทุกครั้ง 
 

วาระที่ ๔.๕  การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ 
ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม    อนุญาตให้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) ยกเลิก

การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ตามที่ร้องขอ นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ(วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) 

 
วาระที่ ๔.๖ พิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืน

ค าสั่งระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  กรณีการคืนเงินค่าแพ็กเกจในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้
บริการให้แก่ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะขอคืนค่าแพ็กเกจ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 
จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑ ปรับทางปกครองแก่บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด เป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๒ ให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเปรียบเทียบจาก ส านักงาน กสทช. ทั้งนี้หากบริษัทฝ่าฝืนไม่มาช าระค่าปรับภายในเวลา
ที่ก าหนด ส านักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้      
ไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามค าเตือน ส านักงาน กสทช. อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระให้เงินครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง 
มาตรา ๕๗ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียน ๓๘ ราย กรณีที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
บี จ ากัด ไม่ได้มีการคืนเงินค่าแพ็กเกจภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) เพื่อให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
 



๘ 
 

 หมายเหตุ  
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตามที่แนบ 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๗ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอยกเลิก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน     
๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
มติที่ประชุม กสท. นัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง  

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๘ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๙๒๙/๒๕๕๙ ระหว่าง บริษัท สิงห์ทอง 

โปรโมชั่น จ ากัด ผู้ฟ้องคดีกับ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กสท. ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๒  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ เป็นผู้รับมอบอ านาจ   

ในการด าเนินคดีแทนส านักงาน กสทช และ กสท.  
๒.   เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบรายการ “ The Bachelor Thailand  

ศึกรักสละโสด” ออกอากาศช่องรายการ ONE HD มีเน้ือหาไม่เหมาะสมส าหรับ
เด็กและเยาวชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ) 

  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ 

คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ช่อง ONE HD ปรับเปลี่ยน
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ The Bachelor Thailand ศึกรักสละโสด จากเดิมที่เป็นระดับ ท 
(รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๘ (รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ผู้ชมที่มีอายุ
น้อยกว่า ๑๘ ป ีควรได้รับค าแนะน า)     

 
 

 



๙ 
 

   หมายเหตุ   
๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. รับรองรายงานการประชุมตามระเบียบวาระที่ ๔.๙ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยดีคิน (Deakin 
University) ณ ประเทศ ออสเตรเลีย (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขา
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 

  อนุมัติให้ นางสาวอัญเชิญ เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น สังกัดส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) (ปฏิบัติงานส านักก ากับผัง และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ให้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยดีคิน (Deakin University) ประเทศออสเตรเลีย 
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
 
  หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้เพื่อน าไปด าเนินการ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
          


