
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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         ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม  
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 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริการคลื่นความถ่ี 



๒ 
 

๕. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๖. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๒. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒.นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นายธิติวุฒิ  พิมประสาร  พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักก ากับผังและเนื้อหา

รายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
วาระที่ ๒.๑ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ ๒.๒ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๙/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 
 
วาระที่ ๓.๓ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๙ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๔ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการ ตรวจสอบ

ระบบเรียกเก็บค่าใช้บริการให้กับผู้ร้องเรียนด้วย (เลขท่ี ๘๙/๒๕๕๘)(คณะ 
อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการใช้บริการ True 

Smart Choice พร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
จ านวน ๗๙๙ บาท และค่าปรับจ านวน ๙,๑๐๐ บาท กรณียกเลิกบริการก่อนครบ
ก าหนด ๑ ปีให้กับผู้ร้องเรียนด้วย (เลขท่ี ๓๖๙/๒๕๕๙)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

      
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
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วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด คืนเงินค่าแพ็กเกจตาม
จ านวนวันท่ีไม่สามารถรับชมได้ (เลขที่ ๓๙๓/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการอออากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท 
เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่อง Maya Channel (เดิมชื่อ Hit 
Channel หรือ Hit shop 25 น.)  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานการเข้าร่วมบรรยายและประชุมงาน “Pacific Media Patnership 

Conference 2016 – Collaborating for Broadcasting” ณ เมือง พอร์ต
มอร์สบีประเทศปาปัวนิวกินี ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.) /ส่วนงานเลขานุการประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช.  

ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๒ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. (ส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ 

 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจาก    

มิได้ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม      
พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑. เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ (ณ วันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ตามข้อ ๔ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ 
และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช . 
ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

๒. ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู้ทดลองประกอบกิจการ
ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายเวลางดออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบ เอฟเอ็ม ความถี่ 107.25 MHz ออกไปถึงวันท่ี ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มตท่ีิประชุม   อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร งดการ

กระจายเสียงได้ โดยระยะเวลาการงด ส่งกระจายเสียงได้ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่ก าหนดไว้ตามแผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถ่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘.๒ 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ทีวีดี 
เซอร์วิสเซส จ ากัด จ านวน ๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 

 



๗ 
 

มติท่ีประชุม    
๑. ทราบการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการและเปลี่ยนแปลง

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 ๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ทีวีดี เซอร์ วิสเซส จ ากัด โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
จ านวน ๕ ช่องรายการ ดังนี ้
  ๒.๑   ช่องรายการ Health and Family ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่  ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๒.๒   ช่องรายการ 1618 Shop ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๒.๓ ช่องรายการ TVD MOMO 1 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๒.๔   ช่องรายการ TVD MOMO 2 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๒.๕  ช่องรายการ TVD MOMO 3 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 ๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์    
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ       
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท โฮม 
เคเบ้ิลทีวีหนองคาย จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  ทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันของ 

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จ ากัด 
๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จ ากัด โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
จ านวน ๒ ช่องรายการ ดังนี ้

 ๒.๑  ช่องรายการ Home หนองคาย 1 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒.๒  ช่องรายการ Home หนองคาย 2 ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัทโฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย 

จ ากัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้กระท าการแทน ให้บริษัทแจ้งคณะกรรมการทราบภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ      
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา      
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 



๘ 
 

 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Movie Hits (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ Movie Hits โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) มีหนังสือขอความร่วมมือบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ว่าจะไม่น ารายการที่ผลิตตามสัญญาจ้าง หรือ
ร่วมผลิต หรือน ารายการของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้มีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถ่ีและใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ (ช่องรายการ ไทยทีวี และช่องรายการสถานีโทรทัศน์ MVTV FAMILY) มาท าการออกอากาศและ
ข้ึนโลโก้ช่องรายการ Movie Hits เป็น “ทีวีพูล 44 Movie Hits” อีก 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 
 

วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริ ษัท   
ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ LAMKONG CHANNEL (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เร่งติดตามผลการกระท าความผิดตามกฎหมาย
อาหารและยาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อ
ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท ก้านบุญ  
สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ LAMKONG CHANNEL ต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
 

  



๙ 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท โรส เอ็นเตอร์  เทนเม้นท์  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
 

มติท่ีประชุม    
๑.  ยุติข้อร้องเรียนเรื่อง ผลกระทบการแข่งขันด้านการตลาดอย่างไม่เป็นธรรรม 

ของบริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ต่อบริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้  
คลื่นความถ่ี ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL  

๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก  
ของ บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL โดย
ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๒.๑  หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลพิจารณาเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท า
ความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตเหลืออยู่เท่าที่ไมเ่กนิกว่า
อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 

 ๒.๒  หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์     
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแล
ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ         
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SMM TV (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  

  มติท่ีประชุม 
 ๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับสมาชิก  
ของ บริ ษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ SMM TV โดยก าหนดให้มี 
อายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา ที่ผลการพิจารณา
เป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด 



๑๐ 
 

 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดแนวทางการก าหนดอายุใบอนุญาต
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ปรากฏประวัติข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ (การโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย) หรือเนื้อหารายการ มีผลการ
พิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผดิ  
 

วาระที่ ๔.๙ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของ บริษัท อาร์เอสยู ทีวี จ ากัด   
ช่องรายการ RSU WISDOM TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม    

  ๑.   อนุญาตให้บริษัท บริษัท อาร์เอสยู ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิก ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ RSU WISDOM TV เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0014-57 ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัทฯ แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ ช่องรายการ RSU WISDOM TV 
ต่อ กสท. ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับ
ดูแลต่อไป 
 ๓.  ให้บริษัท อาร์เอสยู ทีวี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ช่องรายการ HOME & FOOD Channel (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม    

 ๑.   อนุญาตให้บริษัท บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิก ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Home & Food Channel เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0081-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  



๑๑ 
 

 ๒.   ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของ บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จ ากัด      
ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม    

 ๑.   อนุญาตให้บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0658-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัทฯ แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการ ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี ต่อ กสท. 
ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกเป็นประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 
 ๓.  ให้บริษัท ทีนิวส์ ทีวี จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อผู้ท างานในคณะท างานเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ือผู้ท างานในคณะท างานเพื่อติดตาม

และประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ 
ดังนี ้

 ๑.๑  ให้ผู้อ านวยการฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พ้นจากการ
เป็นผู้ท างาน 

 ๑.๒   ให้ หัวหน้าแผนกพัฒนาแผนและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน  
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  พ้นจากการเป็นผู้ท างาน  

  ๑.๓ แต่งตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนารายการและรายได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก เป็นผู้ท างาน 

 ๑.๔  แต่งตั้ง ผู้เช่ียวชาญด้านแผน ส านักบริหารจัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก เป็นผู้ท างาน  



๑๒ 
 

 ทั้งนี้ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ขอคณะท างานเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง ๕ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อให้ความเห็นต่อไป 
 

  หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็น ตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๑๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๒๙๑/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม    
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา 

กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ของ บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ          
ท็อปไลน์ ทีวี (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๒ – ๑๑.๓๔ น.  

บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการ  
ท็อปไลน์ ทีวี กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ  
ท็อปไลน์ ทีวี ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีนี้จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่ง  
ทางปกครองให้บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าว และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท ท็อปไลน์ 
แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง 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
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 



๑๓ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จ ากัด  
ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมทั้ง 
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ ท็อปไลน์ ทีวี มีการกระท าอันเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

๓.๑  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๓.๒  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 

  ๓.๓  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด  
๓.๔  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
๓.๕  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกการให้บริการ 

แพ็กเกจ BPL บนกล่องรับสัญญาณ SUN Box ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด          
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   น าเข้าที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คมข่าว”      

ทางกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ 24 TV     
มีเน้ือหารายการท่ีอาจเข้าข่ายขัดต่อกฎหมาย (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
การออกอากาศรายการคมข่าว ทางช่องรายการ 24 TV เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  

มีลักษณะเป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้ประชาชนเกิดความสับสนเกี่ยวกับสภาวะราคาข้าวตกต่ า         
และการด าเนินการตามกฎหมายกับอดีตนายกรัฐมนตรี คุณยิ่งลักษณ์ ว่าเป็นไปโดยไม่เป็นธรรม และไม่ชอบ     
ด้วยกฎหมาย ซึ่งขัดต่อข้อ ๓ (๕) ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ วันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ รวมทั้ง
ยังเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ช่อง 24 TV ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างส านักงาน กสทช. และบริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ 24 TV (ยี่สิบสี่ทีวี) จึงให้มีค าสั่งเตือนทางปกครองเป็นหนังสือให้บริษัท 
เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ ช่องรายการ 24 TV  
(ยี่สิบสี่ทีวี) ละเว้นการกระท าที่เป็นการขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้ง ๒ ฉบับ และบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะพักใช้ใบอนุญาตต่อไป 



๑๔ 
 

  
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ  
“ข่าวข้นคนเนชั่น” เมื่อวันอังคารท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางช่องรายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Nation TV เกี่ยวกับข่าวการจับกุมผู้บริหาร
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
 
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
วาระที่ ๔.๑๘ การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกกรณีการออกอากาศรายการ 

“สงครามแย่งผู้ To be Continued ตอน ลงเอย” ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล จ ากัด ช่องรายการ GMM25 มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)    
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม   ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
วาระที่ ๔.๑๙ การพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการ

ท่ัวไป และการพิจารณาค าขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป
ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  การติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ของผู้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
ในระบบเคเบิล ที่ประชุม กสท. มีมติ ดังนี้ 

      ๑.๑ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งตักเตือนทางปกครองเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิล จ านวน ๒๖๐ ราย ที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลและเอกสารผังช่อง
โทรทัศน์แสดงถึงการเผยแพร่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่



๑๕ 
 

เกี่ยวข้อง ว่าให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวด าเนินการแก้ไขการเผยแพร่และจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือตักเตือนทางปกครอง โดยหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 
กสท. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ช าระในอัตราไม่เกินวันละ 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อไป  

      ๑.๒ มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช . 
ภาค ๑-๔ ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบลิ ตามข้อ ๑.๑ 
หลังจากพ้นก าหนดการด าเนินการแก้ไขแล้ว โดยให้ติดตามตรวจสอบให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อ กสท .
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นก าหนดตามข้อ ๑.๑ 

      ๑.๓ มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช . 
ภาค ๑-๔ ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในระบบเคเบิลที่ยัง
ไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบและที่รายงานผลข้อมูลมาไม่ครบถ้วน โดยให้ติดตามตรวจสอบให้แล้วเสร็จและ
รายงานผล ต่อ กสท. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ   

๒.  การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศส านักงาน 
กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ประชุม กสท. มีมติ ดังนี ้

   ๒.๑ เห็นควรอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ราย ได้แก่ บริษัท เสียงฝาง 
จ ากัด บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จ ากัด และบริษัท บ้านอ าเภอ จอมเทียน เคเบิล ทีวี เอ็กซ์เพรส จ ากัด ได้รับ
การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับ
บริการโทรทัศน์ ทั้งนี้ เฉพาะที่ให้บริการในระบบแอนะล็อก โดยการได้รับการยกเว้นดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดในประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์  
แบบบอกรับสมาชิก ดังนี ้

    ๒.๑.๑ กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะให้
ได้รับการยกเว้นการน าไปเผยแพร่เฉพาะล าดับหมายเลขช่องรายการที่ กสท. ยังมิได้อนุญาตให้ประกอบกจิการ 
โดยในล าดับหมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นสามารถน าเอาบริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกมาให้บริการได้จนกว่าล าดับหมายเลขช่องรายการนั้นจะได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่
เป็นการทั่วไป ประเภทบริการสาธารณะ  

           ๒.๑.๒ กรณีบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจให้
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าไปเผยแพร่ทั้งหมดในทุกล าดับหมายเลขช่องรายการที่ให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยไม่สามารถเลือกยกเว้นเฉพาะบางล าดับหมายเลขช่องรายการ โดยในล าดับ
หมายเลขช่องรายการดังกล่าวผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นสามารถน าเอาบริการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิกมาให้บริการได้ 

     ๒.๒  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ ราย 
ทราบถึงการได้รับการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามข้อ ๒.๑ โดยให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกดงักลา่ว
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แจ้งผู้บริโภคทราบถึงการได้รับการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ด้วย 

หมายเหตุ 
๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของ กสท. (ส านักนโยบายและวิชาการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบโครงร่างรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙  

ของ กสท. ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๒๑ การขอรับรหัสแสดงโครงข่าย (Network Code) เพ่ือใช้กับคลื่นความถี่ 

ย่าน 2.536 – 2.700 GHz (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ต่อ ที่ประชุม กสทช. ต่อไป 

 
  หมายเหตุ 

๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๒ การขอรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Type approval) ส าหรับ

อุปกรณ์ท่ีจะน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการให้บริการโครงการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกบน
คลื่นความถี่ย่าน 2.536 – 2.700 GHz ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
(ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)) 
  
มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอผลการพิจารณาขอคณะอนุกรรมการ

พิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ต่อ ที่ประชุม กสทช. ต่อไป 

   
หมายเหตุ 
๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒.   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
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วาระที่ ๔.๒๓ การจัดท า (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
(คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นฯ) (คณะท างานจัดท าแผนแม่บท
การบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานของคณะท างาน

จัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
เห็นชอบให้ปรับปรุง รายละเอียดการใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการอื่น และ ตารางก าหนดคลื่นความถ่ีแห่งชาติ (National 
Table of Frequency Allocations) เพื่อให้เป็นไปตาม WRC-15 และน าไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะต่อไป 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุม กสท. ไปด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมาย 
และแนวทางปฏิบัติ ต่อไป 

 
หมายเหตุ   
๑.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ  

 ๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ  

วาระที่ ๕.๑ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. (ส านัก
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  น าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าที่ของ กสท. 
 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
  


