
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม 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 
  รักษาการผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)   
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. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)   



๒ 
 

๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๕. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายตรี บุญเจือ  ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายศักดิ์  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายมัทฐิชัย  พับบรรจง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวนรีกานต์  บางอ้อ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายณรงค์ชัย  วิชัยยุทธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวสมปรารถนา  อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. นางสาววัชราภรณ์  ภิยะ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๕. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๔๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ ๒.๒ ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นัด

พิเศษ ครั้ง ท่ี ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร ท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ นัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
หมายเหต ุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ไม่ร่วมรับรองระเบียบวาระนี้ เนื่องจากไม่

เข้าร่วมประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที ่๓.๒  สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 



๔ 
 

 
วาระที ่๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๔ การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของบริษัท อินสปายร์ มีเดีย 2014 จ ากัด (ส านักการ

อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๕ การแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที ่๓.๖ การเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ช่องรายการโทรทัศน์
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (Police TV) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๗ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๘ การพิจารณาขยายอายุความตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งและด าเนินการสถานีถ่ายทอด

วิทยุของบรรษัทกระจายเสียงอังกฤษ (BRITISH Broadcasting Corporation  
(BBC) (คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้  
คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 



๕ 
 

 
วาระที ่๓.๙ บทความหัวข้อ “Digital Terrestrial in Thailand : Technical Aspects” ได้รับ

รางวัลบทความยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ ๑ จากสหภาพวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (ABU) (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช.  น า เผยแพร่ทาง  Website ของส านักงาน กสทช .  

ในส่วนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที ่๓.๑๐ สรุปการเข้าร่วมประชุม “2016 KCSC International Roundtable-Combating 
the Proliferation Hate Speech in the Social Media Era” ณ กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) /
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คส.) /ส่วนงาน
เลขานุการประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที ่๓.๑๑  รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ วันท่ี ๒๓-๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ /ส านักส่งเสริมการแข่งขัน
และก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที ่๓.๑๒ รายงานสรุปเน้ือหาการประชุม DVB-ASIA 2016 ระหว่างวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน –   

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.) 
และส่วนงานประธาน กสท.) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วนกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๖ 
 

 
วาระที ่๓.๑๓ การถอนเรื่อง เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ชดเชยสิทธิ

ด้วยการคืนเงิน จ านวน ๗,๗๖๕.๕๗ บาท กรณีไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านกล่อง 
รับสัญญาณดาวเทียมได้ (เลขท่ี ๔๓๙/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

วาระที ่๓.๑๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด มีหนังสือชี้แจงกรณีท่ี    
ส่ง ใบแจ้งค่าบริการผิดพลาด(เลขที่ ๑๑๕/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด แก้ไขปัญหาโดยการ 

ส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ร้องเรียนหรือชดเชยด้วยการคืนเงินค่าแพ็คเกจ
ตามจ านวนวันท่ีไม่สามารถรับชมได้ จนถึงระยะเวลาท่ีแพ็คเกจสิ้นสุด กรณีบริษัท    
ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี จ ากัด ยุติการให้บริการผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท เจริญเคเบิล จ ากัด คืนเงินค่าบริการตั้งแต่เดือน

กันยายน ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ท่ีได้ช าระล่วงหน้า จ านวน ๓,๔๕๐ บาท 
(เลขที่ ๔๓๐/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๑๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ตรวจสอบพร้อมยกเว้นการ

เรียกเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์จ านวน ๓,๑๙๗.๔๑ บาท หลักจากแจ้งยกเลิกสัญญาการใช้
บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๓๕๗/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 



๗ 
 

วาระที ่๓.๑๘ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ
พร้อมยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการ จ านวน ๘๔๘.๗๗ บาท ให้กับผู้ร้องเรียนด้วย 
(เลขที่ ๓๙๘/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๑๙ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้บริการ

เคเบิลทีวี และยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน ๒,๕๐๐ บาท กรณียกเลิก
การใช้บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขท่ี ๒๓๓/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒๐ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด เร่งคืนเงินค่ากล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมให้กับผู้ร้องเรียน (เลขท่ี ๔๒๐/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๒๑ เรื่องร้องเรียนกรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกการให้บริหารแพ็กเกจ 

BPL สัญญาณ SUN Box ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๒๒ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีท่ีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบ

การให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z 
โดยการคืนเงินค่าแพ็กเกจนับแต่วันท่ีไม่สามารถรับชมรายการได้จนถึงระยะเวลา     
ท่ีแพ็กเกจสิ้นสุด (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 



๘ 
 

วาระที ่๓.๒๓ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีท่ีบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบ
การให้บริการแพ็คเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z 
โดยการส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบให้กับผู้ร้องเรียน  (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 วาระที่ ๓.๒๔ การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ท่ีมีการ

ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่งเตือนทางปกครอง        
ของบริษัท เมเจอร์ เทเลวิชั่น ไทย จ ากัด ช่องรายการ Mix Major Channel (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒๕ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์          

ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย ก่อนได้รับค าสั่งเตือน              
ทางปกครองของบริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ JJ Channel 
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๒๖ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์          

ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่ งเตือน               
ทางปกครองของบริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการBox Film (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๒๗ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์          

ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่ งเตือน                
ทางปกครองของบริษัท ทีวี เค จ ากัด (ชื่อเดิมบริษัท โฮม ทีวี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)            
ช่องรายการ โฮม แชนแนล (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

 



๙ 
 

วาระที ่๓.๒๘ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒๙ รายงานผลการด าเนินงานระดับยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ประจ าปี ๒๕๕๙ (ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 

  
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที ่๓.๓๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนว

ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑  ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.   ให้ผู้ ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตาม                 
ที่ กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  จ านวน       
๓ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  ไม่รับค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ยื่นค าร้อง  ทั้ง ๓ สถานี 
ได้แก่ ๑. สถานีอ่าวลึก เรดิโอ รหัสสถานี ๑๐๕๒๐๐๔๕  ๒. สถานีคนรักดอนจาน รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๔๖๘ และ    
๓. สถานีวัดคลองตะเคียน รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๓๓๗ เนื่องจากผู้ยื่นค าร้องทั้ง ๓ สถานี มิได้ยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และพฤติการณ์ของผู้ยื่นค าร้อง  ทั้ง ๓ สถานี    



๑๐ 
 

มิใช่พฤติการณ์ที่จ าเป็นอันอาจขยายระยะเวลาตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได ้
 ๒.  ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ยื่นค าร้องทั้ง ๓ สถานีสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙)  
 ๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ผู้ยื่นค าร้อง ทั้ง ๓ สถานี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
 ๔.  มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และ
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 
ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๑๔ สถานี (ส านักอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  กรณีผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้ข้อมูลทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามเดิมที่เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ เอกสาร ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการและให้ได้รับใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ โดยให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ดังต่อไปนี้ 
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงให้เหมาะสมกับประเภทการทดลองประกอบกิจการที่ไดร้บัอนมุตัิ
ให้เปลี่ยนแปลง  
  (๑) กลุ่มคนเครือข่าย ปปช. สายพิทักษ์สาธารณะสมบัติ จังหวัดร้อยเอ็ด ช่ือสถานี
วิทยุกระจายเสียงคนของแผ่นดิน  
  (๒) กลุ่มคนคริสจักรพรทวี ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงคนทัพหลวง-หนองขาม 
  (๓) กลุ่มคนเพื่อนเกษตรกร ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อนเกษตร 
 ๒.   กรณีผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ได้ย่ืนค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ช่ือสถานวิีทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ สถานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๓ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภท  
การทดลองประกอบกิจการ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบรกิารทาง
ธุรกิจ เนื่องจากได้ด าเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๕๙ และประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ครบถ้วนแล้ว 
 ๓.  อนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๖ สถานี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๔. เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ตามที่ร้องขอ 
 ๔.  อนุมัติให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงจ านวน ๓ สถานี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ เอกสาร ๕ เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยให้ใช้ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ตามที่ กสท. ได้พิจารณาและแก้ไข ทั้งนี้ หากผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์จะใช้ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่น 
สามารถยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อให้พิจารณาใหม่ได้ 



๑๑ 
 

 ๕.  ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการ
ทางธุรกิจ ตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภทและข้อมูลการทดลองประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ๖.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๑ และข้อ ๔ จ านวน 
๑๔ สถานี ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
 ๗.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ต่อไป 
 

  หมายเหต ุ
๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๔  การพิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการทางธุรกิจของ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ แมส มีเดีย สถานีวิทยุกระจายเสียงหัตถอุตสาหกรรม 
และการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ (รหัสสถานี ๑๒๕๒๐๒๖๓) (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ แมส มีเดีย ต่ออายุการทดลองประกอบ

กิจการส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงหัตถอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๖๓) โดยให้มีอายุการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

๒.  ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ แมส มีเดีย ด าเนินการแก้ไขข้อมูลการได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับประเภทการทดลองประกอบกิจการที่
ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิการทดลองประกอบ
กิจการ ทั้งนี้ ให้เงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยกุระจายเสยีง 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณา ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ 
แมส มีเดีย ทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ วันที่ กสท. มีมติ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

 
วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
 



๑๒ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้องระหว่างวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๓๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.   ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสยีง 
ที่ยื่นค าร้องระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๖ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ ของบริษัท คาร์บอนเทกซ์ อินเตอร์เทรด 

จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงไอยรามหานคร ความถี่ 99.00 MHz จังหวัดขอนแก่น  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้บริษัท คาร์บอนเทกซ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียงไอยรา

มหานคร ความถ่ี 99.00 MHz จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนแปลงความถ่ีเป็น 97.25 MHz เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสามารถด าเนินการออกอากาศได้ตามสิทธิการทดลองประกอบกิจการ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท คาร์บอนเทกซ์ อินเตอร์ เทรด จ ากัด ทราบเป็นหนังสือต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๗ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการ จ านวน ๕ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 

  
  มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ การขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นกรณีที่สิทธิ
ในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้สิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย และผู้ทดลองประกอบกิจการ       
มีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบเอกสาร ๘ 

๒.   เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมติ (๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๙) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบ
กิจการด้วยตนเอง จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๙ 

๓.   ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ กสท. มีมติ  
(๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการ   
ด้วยตนเอง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๐ 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ผู้ยื่นค าร้องทั้ง ๕ สถานีทราบเป็นหนังสือต่อไป  



๑๓ 
 

๕.   มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และ
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๘ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๙ 

หน่วยงาน (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๙ หน่วยงาน รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๑ 
   
 หมายเหต ุ  

๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๙ การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ

โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

  มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ พร้อมแจ้งก าชับผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ให้ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๑๖ ราย ๓๕๓ ช่องรายการ รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๒ 

  ๑.๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การ
กระจายเสียง ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑ ราย ๒๒ ช่องรายการ รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๓ 

  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการที่มี
เนื้อหากระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จ านวน ๒๑๐ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑๔ ให้น าส่งผังรายการประจ าปี ๒๕๖๐ และ
แบบแสดงข้อมูลสิทธิการเผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

๓.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส.๒) น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับอนุมัติให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ



๑๔ 
 

โทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแล
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี  

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท ทรู วิชั่นส์ 
กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป 
จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๓ ช่องรายการ ดังนี ้

  ๑.๑  ช่องรายการ Russia Today TV ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๑.๒  ช่องรายการ CCTV-NEWS  ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๑.๓  ช่องรายการ GEM Channel ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 

น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 
จ ากัด จ านวน ๙ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิช่ันส์ 
กรุ๊ป จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๙ ช่องรายการ ดังนี ้

  ๑.๑  ช่องรายการ BEIN SPORT  ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๒  ช่องรายการ FASHION TV ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๓  ช่องรายการ LIFETIME ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  ๑.๔  ช่องรายการ RED BY HBO ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  ๑.๕  ช่องรายการ RTL ENTERTAINMENT ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๖  ช่องรายการ RTL EXTREME  ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๗  ช่องรายการ TRAVEL PLANET HD ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๘  ช่องรายการ TRUE FILM HD ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  ๑.๙  ช่องรายการ TRUE SPORT HD 3  ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 



๑๕ 
 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  ของ บริษัท บันน่ี เวนเจอร์ จ ากัด ช่องรายการ 
Playboy TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท บันนี่ เวน
เจอร์ จ ากัด ช่องรายการ Playboy TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เอ็มบีทีวี จ ากัด 
ช่องรายการ BOOMERANG (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท เอ็มบีทีวี 
จ ากัด ช่องรายการ BOOMERANG โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท พีทีวี สีชัง 
เคเบิล จ ากัด ช่องรายการ พีทีวี สีชัง เคเบิล จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 



๑๖ 
 

๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท พีทีวี สีชัง 
เคเบิล จ ากัด ช่องรายการ บริษัท พีทีวี สีชัง เคเบิล จ ากัด  โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท พี.ที.วี. 
โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จ ากัด ช่องรายการ บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชา 
จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท พี.ที.วี.
โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จ ากัด ช่องรายการ บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุ
ใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ 
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ATTV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท อินเตอร์ ไลน์ 
เอนเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ATTV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
 ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM TV (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ  บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ UMM TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ช่องรายการ DCTV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ช่องรายการ DCTV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค ได้ย่ืนขอรับใบอนุญาตฯ หลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
 
 
วาระที่ ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่แบบ
บอกรับสมาชิก ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค ช่องรายการ ยะลา เคเบ้ิล
เน็ทเวิร์ค (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 



๑๘ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค ช่องรายการ ยะลา เคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 

 ๑.๑  กรณียื่นค าขออนุญาตใหม่ภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๕๘ ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ๑.๒ กรณียื่นค าขออนุญาตใหม่ภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๒ ค าขอรับใบอนุญาตฯ ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต คราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๒.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องรายการ 
มีเดีย 84 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุญาตให้บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการมีเดีย 84 เลขที่ใบอนุญาต     
B1-S21040-0309-56 ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๒.  ให้บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง   

 
 
 

วาระที่ ๔.๒๑ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร กรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องตามระยะเวลาท่ีเง่ือนไขการ
อนุญาตก าหนด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 
 

 
 



๑๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม  

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)  
มีหนังสือแจ้งเตือนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม    
โดยเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้กระท าการแทน ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้
คณะกรรมการทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) บันทึก
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก ากับดูแลต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๒ การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของกรมประชาสัมพันธ์ กรณีการ

แจ้งเปลี่ ยนแปลงไม่สอดคล้องตามระยะเวลาท่ีเ ง่ือนไขการอนุญาตก าหนด  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.) /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของ กรมประชาสัมพันธ์ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)  

มีหนังสือแจ้งเตือน กรมประชาสัมพันธ์ กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงกรณีใด ๆ ที่จะต้องแจ้งให้ส านักงาน กสทช .    
ทราบตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ 
โดยเคร่งครัด  

 
วาระที่ ๔.๒๓ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและ

พิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณา

สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี ้
(๑) ให้ ผศ.ดร เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
(๒) ให้ นายพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย  พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
(๓) แต่งตั้งให้ นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล เป็นอนุกรรมการ 
(๔) แต่งตั้งให้ นายจอน อึ้งภากรณ์  เป็นอนุกรรมการ 



๒๐ 
 

ทั้งนี้ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะอนุกรรมการพิจารณา
สัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ีด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
วาระที่ ๔.๒๔ รายงานการตรวจสอบผลกระทบการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกระบบส ารองเป็นการ

ชั่วคราวเพ่ือติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (สถานีเสริมกลุ่ม A1) (คณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล /ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ รายงานการตรวจสอบผลกระทบการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกระบบส ารอง

เป็นการช่ัวคราวเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมส าหรับการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
(สถานีเสริมกลุ่ม A1) 

๒. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงจากการรายงานผลการตรวจสอบของคณะท างานติดตามและ
ก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และส านักงาน กสทช.พบว่า กองทัพบก บริษัท 
อสมท จ ากัด(มหาชน) และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) ด าเนินการติดตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ของสถานีเสริมกลุ่ม A1 มีคุณภาพสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอลไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ ยังมิได้ด าเนินการ
ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ของสถานีเสริมกลุ่ม A1 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ  จึงให้ใช้มาตรการทางปกครองโดยมีค าสั่งให้ กองทัพบก บริษัท อสมท 
จ ากัด (มหาชน) องค์การจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และกรมประชาสัมพันธ์ 
ด าเนินการตามเงื่อนไขฯ ดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ซึ่งหากยังไม่
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

 
วาระที่ ๔.๒๕ การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุ

ตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๖ (คณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฝ่ายไทยว่า
ด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน /
ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบต่อความคืบหน้าและท่าทีเบื้องต้นในประเด็นสืบเนื่องดา้นกจิการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จะต้องพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการร่วม ทางเทคนิคว่าด้วย 
การประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ (JTC-6) ดังนี ้
 ๑.  สถานะความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียง(Status Update for Radio Service)  
  ๑.๑  ให้มีการแจ้งข้อมูลจ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามบริเวณ
ชายแดน ได้แก่  
   (๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี        
(สถานีหลัก) ในบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ระยะ ๓๐ กิโลเมตรจากเส้นเขตแดน จ านวน ๑ สถาน ี



๒๑ 
 

   (๒) จ านวนสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในบริเวณพื้นที่ ๗ 
จังหวัด ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา จ านวน ๕๘๑ สถานี  
  ๑.๒  ให้มีการแจ้งสถานะการด าเนินงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกนัการ
รบกวนกิจการวิทยุการบินจากสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ .เอ็ม. ตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.   สถานะความคืบหน้าของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(Status Update 
for Digital Terrestrial Television (DTT) 
  ๒.๑  ให้มีการแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของ
สถานีวิทยุกลุ่ม A2 และ A3 รวมทั้งก าหนดการขยายโครงข่ายเพิ่มเติม โดยแจ้งรายละเอียดทางเทคนิคของสถานี       
กลุ่มดังกล่าวตามพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
  ๒.๒  ให้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์
จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลที่ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคของสถานีและพารามิเตอร์ส าคัญของสถานี     
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่การประสานงาน 

 
วาระที่ ๔.๒๖ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถี่

วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งท่ี ๓๐ ในประเด็นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 
  
 

                   มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย (JTC) ครั้งที่ ๓๐ (The 30th Meeting of Joint Technical 
Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common 
Border – JTCX ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

๒.   เห็นชอบประเด็นทางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติที่ประชุม JTC 
ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๐ ดังนี้  

๒.๑ การแจ้งจดทะเบียนคลื่นความถ่ี และการแจ้งข้อมูลการใช้คลื่นความถ่ี 
(Frequency Registration and Notification) 

๒.๒ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Digital Terrestrial Television) 
๒.๓ กิจการกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (Digital Sound Broadcasting) 
๒.๔ ฐานข้อมูลการใช้ความถ่ีวิทยุของกิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียง เอฟ. 

เอ็ม. (Database on Existing Frequency Usage for TV and FM Radio Services) 
๒.๕ การปรับปรุงการก าหนดแผนการใช้งานคลื่นความถ่ีบนย่านความถ่ี 470-510  

MHz ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลภายหลัง ค.ศ.๒๐๒๐ (Revision of channeling plan for 
470-510 MHz band to be used by DTT after 2020) 

๒.๖ ประเภทการประสานงาน , พารามิเตอร์ในการประสานงาน และระยะ
ประสานงาน ส าหรับย่านความถ่ี 470-790 MHz (Coordination Type, Coordination Parameters and 
Coordination Distance in Frequency Band 470 – 790 MHz) 

 



๒๒ 
 

วาระที่ ๔.๒๗ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี  (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบอัตราการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในอนุญาตรายปี ขององค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ช่องรายการ Thai PBS เลขที่ใบอนุญาต B1-S20011-0001-57 (เดิมเลขที่   
B2-0000101-001-54) รอบบัญชี ๒๕๕๘ ในอัตราลดหย่อนตามเกณฑ์ระเบียบ ร้อยละ ๕๐.๐๐ ตามที่ส านักงาน      
กสทช. เสนอ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่ ง เป็นการออกอากาศรายการพระราชพิ ธีต่างๆ อันเกี่ยวกับการ เสด็จสวรรคต                 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร อันถือได้ว่าเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วย
การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ .ศ.๒๕๕๖ 
แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๘ แนวทางการสอบทานรายได้เพ่ือการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ  

รายปีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด  (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ        
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม กสท. คราวต่อไป 
 
หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๒๙ ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปี (สิ้นรอบระยะเวลา

บัญชีภายในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากผู้รับใบอนุญาต จ านวน ๒๔ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

เอกสาร ๑๕ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี กรณีเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต จึงให้มี  
ค าสั่งทางปกครองเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๒๔ รายดังกล่าว ช าระค่าธรรมใบอนุญาตรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
ตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ๓๐ วัน และหากผู้รับใบอนุญาต       
ทั้ง ๒๔ รายดังกล่าวยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอยู่อีก จะเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

 
 

 



๒๓ 
 

วาระที่ ๔.๓๐ แนวทางให้ความช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาผลกระทบจากการให้บริการทางโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) /
ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)        
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันฯ) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จ านวน ๓ ราย ได้แก่ องค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
กองทัพบก และบริษัท อสมท จ ากัด(มหาชน) มาร่วมประชุมหารือกับ กสท. คราวต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๑ แนวทางการก ากับดูแลการให้บริการ Android TV box ท่ีให้บริการในลักษณะของ

กิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักส่งเสริมการแข่งขันและกับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม มอบหมายส านักงาน กสทช. ด าเนินการจัดท าประกาศเผยแพร่ให้

ผู้ประกอบการและประชาชนทราบเป็นการทั่วไปว่า อุปกรณ์ Android TV box เป็นอุปกรณ์รับหรือแปลงสัญญาณ
ในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ แล้วเสนอที่
ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๓๒ พิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณีบริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด (ชื่อเดิม

บริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด ) ช่องรายการ Major Flim (ชื่อเดิมช่องรายการ 
S.E.X.Y Women TV) ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท ยูเบส พ้อยท์ 

มีเดีย จ ากัด) ช่องรายการ Major Film (ช่ือเดิมช่องรายการ S.E.X.Y Women TV) กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
กรณีโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย จึงให้ลงโทษปรับทางปกครองแก่ บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย 
จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด) เป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีก   
วันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง (จ านวน ๑ วัน) (ณ วันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

๒.  ให้บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด (ช่ือเดิมบริษัท ยูเบส พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด) ช าระค่าปรับ
ตามข้อ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งปรับจาก ส านักงาน กสทช. และเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วบริษัทฯ ยังไม่ช าระค่าปรับ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการบังคับช าระค่าปรับตามกฎหมายต่อไป 



๒๔ 
 

๓.  ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งปรับ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงค าสั่งปรับทาง
ปกครองตามข้อ ๑ และติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Major Film (ช่ือเดิมช่องรายการ S.E.X.Y Women 
TV) มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 ๔.๑ บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จ ากัด 
 ๔.๒ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 ๔.๓ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด 
 ๔.๔ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติง้ จ ากัด 
 ๔.๕ บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
 
วาระที่ ๔.๓๓ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ของบริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องมีเดีย 84 (ชื่อช่องรายการเดิม 
มีเดีย แชลแนล (Media Channel)) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องรายการ มีเดีย 84 (ช่ือช่อง

รายการเดิม มีเดีย แชลแนล (Media Channel)  มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการมีเดีย 84 (ช่ือช่อง
รายการเดิม มีเดีย แชลแนล (Media Channel) กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท มีเดีย ซีน 
จ ากัด ช่องรายการ มีเดีย 84 (ช่ือช่องรายการเดิม มีเดีย แชลแนล (Media Channel) ยินยอมช าระค่าปรับตาม
ความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีนี้จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องรายการ 
มีเดีย 84 (ช่ือช่องรายการเดิม มีเดีย แชลแนล (Media Channel) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องรายการ 
มีเดีย 84 (ช่ือช่องรายการเดิม มีเดีย แชลแนล (Media Channel) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทาง
ปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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 แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 



๒๕ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการพิจารณาและค าสัง่
ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท มีเดีย ซีน จ ากัด ช่องรายการมีเดีย 84 (ช่ือช่องรายการ
เดิม มีเดีย แชลแนล (Media Channel) ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ มีเดีย 84 (ช่ือช่องรายการเดิม มีเดีย 
แชลแนล (Media Channel) มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

๓.๑  บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๓.๒  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓.๓  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
๓.๔  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๓.๕  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๓๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ 

จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขท่ี ๓๘๗/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด คืน

เงินค่ามัดจ าอุปกรณ์ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (เลขที่ ๓๘๗/๒๕๕๙) 
 

วาระที่ ๔.๓๕ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ กรณีบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ TRUE4U HD และ 
ช่องรายการ TNN24 HD มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่ากฎหมายก าหนด  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด มีการโฆษณา

สินค้าและบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายก าหนด โดยมีการโฆษณาสินค้าและบริการเกินกว่าช่ัวโมงละ ๖ นาที     
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๘ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ข้อ ๑๔ (๑๖) (๑๖.๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ การกระท าของบริษัท ทรู วิชันส์ฯ ในลักษณะดังกล่าวถือเป็น
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือ
การโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไร เกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นชอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑.  มีค าสั่งทางปกครองให้ ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ True4U HD ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะต้องยุติ การออกอากาศ
โฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่าง



๒๖ 
 

ไม่ต่อเนื่องทันที หากผู้ประกอบกิจการฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการก าหนดอัตราค่าปรับทางปกครองตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบกับข้อ ๙ ของประกาศฯ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.  มีค าสั่งทางปกครองให้ ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ TNN24 HD ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยจะต้องยุติ การออกอากาศ
โฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือบ่อยครั้งที่เป็นผลให้ผู้บริโภครับชมรายการอย่าง
ไม่ต่อเนื่องทันที หากผู้ประกอบกิจการฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการก าหนดอัตราค่าปรับทางปกครองตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบกับข้อ ๙ ของประกาศฯ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓.  มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ีระดับชาติ ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21431-0002-56 เพื่อแจ้งผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ True4U HD และ ช่องรายการ 
TNN24 HD พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการ โครงข่ายฯ ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ True4U HD และช่องรายการ 
TNN24 HD มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก 

๔.  มอบหมาย ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) ด าเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการของ  
บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ระดับชาติ ใบอนุญาตเลขที่ B1-N21431-0002-56 
และแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

 
วาระที่ ๔.๓๖ พิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืนค าสั่ง

ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ผู้ถูกร้องเรียนได้
ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน จึงมอบหมายให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือเรียกให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด มารับทราบข้อเท็จจริงและช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ แล้วน าเสนอ
ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 



๒๗ 
 

วาระที่ ๔.๓๗ เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เยียวยาให้สามารถเติมเงินซื้อ
แพ็กเกจเพ่ือรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๗๓/๒๕๕๙) (คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เยียวยาให้

สามารถเติมเงินซื้อแพ็กเกจเพื่อรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขที่ ๗๓/๒๕๕๙) เนื่องจาก กสท.  
มีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในภาพรวมแล้ว 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนภายใต้อ านาจหน้าที่ของ กสท. ได้ยุติลงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้ร้องเรียนจะด าเนินการ
ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๓๘ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด ขอความเป็นธรรม กรณี มติคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๓๕/๒๕๕๙ เรื่องการ
ปรับทางปกครอง (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ยกค าอุทธรณ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด กล่าวคือ ไม่ขยาย

ระยะเวลาให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซทฯ จัดท าแผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้เป็นธรรมและครอบคลุมการ
คุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ เนื่องจากระยะเวลา ๗ วันตาม มติ กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ นั้นเป็นระยะเวลาที่
พอสมควรแล้ว และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซทฯ จะต้องด าเนินการช าระค่าปรับทางปกครอง ในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน รวม
เป็นเงิน ๒๘๐ ,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามมติ  กสท . ในคราวการประ ชุมครั้ ง ที่  
๓๕ /๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
หมายเหต ุ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) สงวนความเห็นโดยยืนยัน

การสงวนความเห็นตามที่เคยสงวนไว้ในมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙        
วาระที่ ๔.๑๖  

 
วาระที่ ๔.๓๙ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 
ไทยวิชั่น แชนแนล (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๘ – ๑๕.๑๙ น.  บริษัท 

เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ ไทยวิช่ัน แชนแนล มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่อง
รายการ ไทยวิช่ัน แชนแนล กระท าความผิดจริง และได้แจ้งค าสั่งให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ



๒๘ 
 

อนุญาตนั้นแล้ว บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด มิได้อุทธรณ์ค าสั่งระงับภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งยังปฏิบัติตามค าสั่งโดย
ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าที่
เอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทาง
ปกครองให้บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ ไทยวิช่ัน แชนแนล ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
ดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท เดอะ 
คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ ไทยวิช่ัน แชนแนล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรั บทาง
ปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค 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 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการพิจารณาและค าสั่งให้
ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ ไทย
วิช่ัน แชนแนล ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการ
โครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ ช่องรายการ ไทยวิช่ัน แชนแนล มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

๓.๑ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด 
๓.๒  บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
๓.๓  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓.๔  บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
๓.๕  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด  
๓.๖  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 

๔.   บริษัท บริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ ไทยวิช่ัน 
แชนแนล ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (วันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) แต่เนื่องจากพบประวัติการร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑. จึงก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวเพิ่มเติม ว่า หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผล
การพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด 
ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนคือ ๒ ปี ดังนั้น จึงให้อายุ
ใบอนุญาต ช่องรายการ ไทยวิช่ัน แชนแนล ของบริษัท เดอะ คอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด มีก าหนด ๒ ปี   
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

 



๒๙ 
 

วาระที่ ๔.๔๐ การด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ของผู้ประกอบการ
ทีวีดิจิตอล (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 

มติท่ีประชุม   
๑.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้
ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

๒.  มีข้อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของผู้รับใบอนุญาต 
ตามประกาศ กสทช. เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการ
ของกิจการโทรทัศน์ 

 
หมายเหต ุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ  
 

วาระที่ ๔.๔๑ แนวทางการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๕๒/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแนวทางการอุทธรณ์ค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษา 

คดีปกครอง หมายเลขด าที่ ๖๕๒/๒๕๕๙ ระหว่างบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดี 
  
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
  


