
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒.  พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ        กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๗. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นางสาวนนทรี  เหมทานนท์ ผู้อ านวยการส่วนงาน 



๒ 
 

๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๗. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางสาวสบายใจ  วงศางาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๒. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายผลเศรษฐ์ กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวณัฐชญา  ทวีวิทย์ชาครียะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๔. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๕. นางสาวกัณธิมา  วุฒิชาติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๑. นางสาวนริศรา  นภาวรรณกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๒. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์  ไชยสิทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๔. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 

 
 

เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอ่ืน 
๑. คุณพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา ผู้ช้ีแจงจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
๒. คุณสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ ผู้ช้ีแจงจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓. คุณศึกษิฐ ชลศึกษ์ ผู้ช้ีแจงจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 



๓ 
 

๔. คุณธัญพัฒน์ ตั้งทวีทอง ผู้ช้ีแจงจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
๕. คุณจอย รักษาพราหมณ์ ผู้ช้ีแจงจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
๖. คุณพรชัย จีตนิยม ผู้ช้ีแจงจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยให้แก้ไข มติที่ประชุมระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑๑ วรรคแรก เป็นดังนี้  

“ที่ประชุมเสียงข้างมากมีความเห็นว่า การน าเสนอรายการ The Daily Dose  
ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 
เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๑ น. มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์และแสดงความเห็นเพียงด้านเดียวและสรุปถึง
สาเหตุของปัญหาความขัดแย้งว่า เกิดจากการแทรกแซงของฝ่ายตุลาการ โดยเรียกว่า “ตุลาการ (ไม่) ภิวัฒน์” 
และการที่ฝ่ายทหารล าเอียงและเข้าข้างฝ่ายผู้ชุมนุมที่พยายามขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งหากไม่ยอมรับข้อสรุปของ
สาเหตุตามนี้สังคมก็ไม่สามารถปรองดองได้ ฉะนั้น การน าเสนอดังกล่าว จึงก่อให้เกิดความสับสน ท าให้ผู้รับชม
เช่ือว่าการน าเสนอดังกล่าวเป็นเรื่องจริง อันน าไปสู่ความแตกแยก” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือน มกราคม 

๒๕๖๐ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 



๔ 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ถึงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของบริษัท ดีมีเตอร์มีเดีย 

จ ากัด  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕  การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน ของบริษัท ดีมีเตอร์  

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้สามารถรับชมช่องรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ (เลขท่ี ๑๑๐/๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงคุณภาพการ

ให้บริการและแก้ไขให้สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมได้
ตามปกติ (เลขท่ี ๑๕๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 



๕ 
 

วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน  กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ปรับปรุงการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีและระบบ Call Center 1619 (เลขท่ี ๑๔๒/๒๕๕๘)
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการ 

จัดส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (เลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกการเรียกเก็บค่าใช้

บริการหลังจากยกเลิกบริการ (เลขท่ี ๔๕๙/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ รายงานการขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามค าสั่งของ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.))  
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงาน “NBTC/ITU: Mobile Television Services: Implementation 

Strategies and Roadmap” (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
 

 
 



๖ 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๔ รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแนวทางการก ากับดูแลการ

แข่งขันในกิจการโทรทัศน์แบบ Over the Top (Competition Regulation on 
OTT TV) (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับการดูแล (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๕ รายงานสรุปเน้ือหาการอบรมหลักสูตร “Regulation Communications Networks 

and Services in Convergent Environment” ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙ (ส่วนงาน กสทช. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และส านักอ านวยการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระท่ี ๔.๑ การพิจารณาค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  

ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน         
๓ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง  /ส านักการ
อนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 



๗ 
 

 ๑.  อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio-Network) วิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย (รหัสสถานี ๑๓๕๒๐๔๕๒) โดยให้มีระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
 ๒. ไม่อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงค์ (รหัสสถานี ๑๓๕๐๐๘๔) และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
(R-Radio Network) วิทยาลัยอาชีพเกาะคา (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๔๓) เนื่องจากตรวจพบการออกอากาศ ด้วย
ก าลังส่งเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตและขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)  
 ๓.  เห็นชอบให้มีค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแก้ไขปรับปรุง การ
ออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) วิทยาลัยเทคนิคแม่
วงค์ (รหัสสถานี ๑๓๕๐๐๘๔) และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 
วิทยาลัยอาชีพเกาะคา (รหัสสถานี ๑๔๕๒๐๐๔๓) ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันที่รับค าสั่ง  
 ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ภาค หรือเขตในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๓. และรายงานผลการตรวจสอบให้ ปส.๑ ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงดังกล่าว 
 ๕. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบเป็นหนังสือ 

 
วาระท่ี ๔.๒ การยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ

กิจการจ านวน ๖ สถานี  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ทราบการขอยกเลิกการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็น 

กรณีที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้สิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย และผู้ทดลอง
ประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง จ านวน ๖ สถานี  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 
 ๒. เพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง 
จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 
 ๓. ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง



๘ 
 

ตามข้อ ๑ สิ้นสุดลง นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ เนื่องจากผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการ
ทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง  
 ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของ กสท. ให้ผู้ยื่นค าร้อง 
ทั้ง ๖ สถานี ตามข้อ ๑. ทราบเป็นหนังสือ 
 ๕. มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการ 
กระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐)   
(ส านักการอนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบ ๓  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ด าเนินการ
ตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ๒. ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ของผู้ทดลองประกอบกิจการ
พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 ๓. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๔ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

ซึ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเภททดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   อนุมัติให้กลุ่มคนท้องถ่ินไทย อุ่นอารีย์อู่ทอง ๘ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการ และให้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจ เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามแนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวัน



๙ 
 

จันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียง จากเดิม
ชุมชนท้องถ่ินไทย อุ่นอารีย์อู่ทอง ๘ เป็น ล าชี เรดิโอ ได้ตามที่ร้องขอ 
 ๒.  ให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้สอดคล้องกับประเภทและข้อมูลการทดลอง
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ทราบเป็นหนังสือ  

 ๔.  ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๕ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ควนพลองเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงควรพลอง เรดิโอ ความถี่ 107.50 MHz 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจาย
เสียง /ส านักการอนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควนพลองเรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียงควนพลอง เรดิโอ ความถ่ี 
107.50 MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช เปลี่ยนแปลงที่ตั้งจาก บ้านเลขที่ ๓๗๓ หมู่ ๑๐ ต าบลหลักช้าง  
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น บ้านเลขที่ ๒๘๗ หมู่ ๑๐ ต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการสามารถด าเนินการออกอากาศได้ตามสิทธิการ
ทดลองประกอบกิจการ  
 ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ควนพลอง เรดิโอ ทราบเป็นหนังสือต่อไป  

 
วาระท่ี ๔.๖ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงท่ีตั้งสถานีของบริษัท กฤช มีเดียกรุ๊ป จ ากัด 

และบริษัท สมายสมุยเรดิโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงของ บริษัท กฤช มีเดียกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท สมายสมุยเรดิโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด เปลี่ยนแปลง
ที่ตั้งสถานีจาก บ้านเลขที่ ๘๓/๑๖ ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น บ้านเลขที่ ๓/๓    
หมู่ที่ ๑ ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเห็นชอบให้ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ตั้งเสาอากาศ
เป็นบ้านเลขที่ ๗/๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ถูกต้องตามแบบค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ปส.๐๑) 



๑๐ 
 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ตั้งเสาอากาศของบริษัท กฤช มีเดียกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท สมายสมุยเรดิโอ
เน็ตเวิร์ค จ ากัด เป็นบ้านเลขที่ ๗/๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแจ้งผลการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานีให้บริษัท กฤช มีเดียกรุ๊ป จ ากัด และบริษัท สมายสมุยเรดิโอเน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๗ การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ิมเติม (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๔๒ ราย ๗๔ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือเอกสารแนบ เอกสาร ๔ พร้อมแจ้งก าชับให้
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้

 ๑.๑  ให้ผู้รับใบอนุญาต ฯ จัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์   
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 ๑.๒  ให้ผู้รับอนุญาตฯ ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไปตาม
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการออกอากาศโดยไม่ให้
มีรายการที่มีเนื้อหาที่จะกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์   
(ปส. ๒) น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐  ที่ได้รับการอนุมัติให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคการโฆษณาอาหารและยา และส านกัก ากบัผงั
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตาม     
และก ากับดูแลด้านผังและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อยค่าธรรมเนียมรายปี 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้
ด าเนินการน าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๗๐ ช่องรายการ 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือเอกสารแนบ ๕ ให้น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ และแบบแสดงข้อมูลสิทธิการ
เผยแพร่รายการและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง   



๑๑ 
 

วาระท่ี ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก สมาชิกของ
บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด ช่องรายการ Tiger Shopping Variety (คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท ไซเบอร์คอล 
จ ากัด ช่องรายการ Tiger Shopping Variety โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ      
(๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ทั้งนี้ เพื่อให้การก ากับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัท ไซเบอร์คอล จ ากัด จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ กสทช.เกี่ยวกับรายการแนะน าสินค้าที่จะก าหนดในอนาคตด้วย  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ 
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.    มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) 
น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้าน 
การคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 
วาระท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท      
ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด ช่องรายการ True Select Plus (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท       
ซีนิเพล็กซ์ จ ากัด ช่องรายการ True Select Plus โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ 
(๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ทั้งนี้ เพื่อให้การก ากับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัท ซีนิเพล็กซ์  จ ากัด จะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ กสทช.เกี่ยวกับรายการแนะน าสินค้าที่จะก าหนดในอนาคตด้วย  

๒.   ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่
ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์     
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 



๑๒ 
 

วาระท่ี ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์   
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท  
บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ NB TV  (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ  บริษัท 
บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ NB TV โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ  

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

 
วาระท่ี ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลชั่น ช่องรายการ ข่าวท้องถิ่น CNtv (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ            
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิช่ัน ช่องรายการ ข่าวท้องถ่ิน CNtv โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

 
วาระท่ี ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์    

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช่องรายการ BTU CHANNEL (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์  ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช่องรายการ BTU CHANNEL โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตฯ หลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 
วาระท่ี ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ภูเก็ต
เคเบ้ิล จ ากัด จ านวน ๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ บริษัท 
ภูเก็ตเคเบิ้ล จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๙) 
เนื่องจากบริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จ ากัด ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตฯ หลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจ านวน ๕ ช่องรายการ 
ดังนี ้

  ๑.๑ ช่องรายการ ภูเก็ต 1 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๒ ช่องรายการ ภูเก็ต 2 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๓  ช่องรายการ ภูเก็ต 3 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   ๑.๔  ช่องรายการ ภูเก็ต 4 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 
   ๑.๕  ช่องรายการ ภูเก็ต 5 ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์     
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังและเนื้อหารายการ 

 
วาระท่ี ๔.๑๔ การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันบริษัท สยามสปอร์ต 

เทเลวิชั่น จ ากัด (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 



๑๔ 
 

๑.  ทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน บริษัท สยาม
สปอร์ต เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช่คลื่นความถ่ี  
 ๒.  เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิช่ัน จ ากัด 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยเคร่งครัด ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และผู้กระท าการ
แทน ให้บริษัทฯ แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ๓. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) บันทึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก ากับดูแลต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๑๕ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด แจ้งความประสงค์หยุดการให้บริการบางส่วนเป็น

การชั่วคราว ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด หยุดการให้บริการบางส่วน

เป็นการช่ัวคราว เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ที่ให้บริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไป ที่ให้บริการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม โดยการด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เฉพาะในการให้บริการในย่านความถ่ี Ku-Band ในวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างช่วงเวลา ๐๑.๐๐ น. ถึง ๐๑.๐๕ และให้รายงานผลการด าเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

 
วาระท่ี ๔.๑๖ ข้อเท็จจริงและข้อวิเคราะห์เพ่ิมเติม กรณีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการเข้าท า

สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระท่ี ๔.๑๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรร

ความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย ครั้งท่ี ๖ ในประเด็นด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบรายงานผลการประชุมกลุ่มท างานที่ ๒ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ของคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน
กัมพูชา - ไทย ครั้งที่ ๖ (JTC-6) ในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  



๑๕ 
 

๒. เห็นชอบในประเด็นด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรความถ่ีวิทยุตามบริเวณชายแดน           
กัมพูชา - ไทย ครั้งที่ ๖ ดังนี ้

 ๒.๑ สถานะความคืบหน้าของกิจการกระจายเสียง (Status Update for 
Radio Service) 

 ๒.๒ สถานะความคืบหน้าของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
(Status Update for Digital Terrestrial Television (DTT)) 

 ๒.๓   การแจ้งจดทะเบียนความถ่ีวิทยุส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Frequency Registration for Broadcasting Service) 

 
หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๑๘ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเครื่อง
วิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ซึ่งอาศัยคลื่นความถี่ TV White Space เป็นการ
ชั่วคราว (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม ไม่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการโทรทัศน์ เพื่อการทดลองหรือ

ทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ซึ่งอาศัยคลื่นความถ่ี TV White Space เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยาย
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จึงมีโอกาสก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีได้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีความ
ประสงค์จะทดลองหรือทดสอบ ขออนุญาตมาอีกครั้งเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานคลื่นความถ่ีบนย่าน
ความถ่ีส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแล้ว 

 
วาระท่ี ๔.๑๙ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่

วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
ต่อไป   

๒. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จ านวน ๒ ฉบับ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
โดยให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

  ๒.๑   เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. และอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมมอบหมายส านักงาน 
กสทช. น าไปด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 



๑๖ 
 

  ๒.๒   เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
พร้อมมอบหมายให้ประธาน กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. ลงนามในประกาศ กสทช. ดังกล่าว และ
ให้ส านักงาน กสทช. น าไปด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
หมายเหต ุ
๑. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่  ๔.๑๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกต ตามบันทึกแนบ 
๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระท่ี ๔.๒๐ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ 

ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหา
การรบกวนวิทยุการบิน /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ทส.)) 
  
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับ

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ตามข้อ ๑  

ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗(๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบหมายให้ กสท. น าไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๒๑ การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์รายปีให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือกิจการโทรทัศน์รายปีให้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน ๑๕ ช่องรายการ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ เอกสาร ๖ 

 



๑๗ 
 

วาระท่ี ๔.๒๒ การขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ –  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (นส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม   ยกค าร้องขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก เนื่องจากยื่นค าร้องขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเกินก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๕ 
ของระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรอืกจิการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
วาระท่ี ๔.๒๓ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๖๗/๒๕๖๐ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท  

ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีปกครอง โดยยืนยันว่าค าสั่งให้ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ แบบไม่ใช้คลื่นความถ่ี ผ่านดาวเทียม สถานีโทรทัศน์ DMC สิ้นสุดลง เป็นค าสั่งที่ชอบด้วย
กระบวนการและเหตุผลแล้ว 

 
หมายเหตุ    กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ไม่ร่วมพิจารณาในระเบียบวาระนี้ 
 

วาระท่ี ๔.๒๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๘๖/๒๕๖๐ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา  

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

 



๑๘ 
 

วาระท่ี ๔.๒๕ ค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้อุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการบังคับ

ตามค าสั่งก าหนดมาตรการบังคับทางปกครอง 
 
วาระท่ี ๔.๒๖ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ขอยกเลิก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ จ านวน ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช.พลโท 

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และกสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีมติว่า บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด มิได้แจ้ง
ให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีค าสั่งทางปกครอง
ให้บริษัทฯ ระงับการด าเนินการที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน    
ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ วรรคแรก ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการให้บริการที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้บริการ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ซึ่งถือเป็นการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรอืการโฆษณาอนัมี
ลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ ตามข้อ ๕ (๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง    
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เห็นสมควรก าหนด
ค่าปรับทางปกครองในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งในอัตรา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)    
และปรับรายวันอีกวันละหนึ่ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น      
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.   ที่ประชุมเสียงข้างมาก ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท 
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ และกสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีมติเห็นชอบก าหนดแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ 
ดังนี ้

 ๒.๑  ให้บริษัท ทรู วิ ช่ันส์  กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการแผนเยียวยาผู้ใ ช้บริการ          
ในเบื้องต้นตามที่บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด เสนอจากกรณีที่ขอยกเลิกการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ช่องรายการ HBO ช่องรายการ HBO FAMILY ช่องรายการ 
HBO hit ช่องรายการ HBO Signature ช่องรายการ Cinema ช่องรายการ RED BY HBO ตามที่ กสท. มีมติ
เห็นชอบในคราวการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

  ๒.๒  นอกจากแผนเยียวยาผู้ใช้บริการในเบื้องต้นตามข้อ ๒.๑ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมยิ่งข้ึน จึงเห็นชอบมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมผู้ใช้บริการที่บริษัท ทรู วิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด  



๑๙ 
 

ตกลงจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าที่ยกเลิกบริการเนื่องจากไม่มีช่องรายการ HBO ช่องรายการ HBO FAMILY ช่องรายการ 
HBO hit ช่องรายการ HBO Signature ช่องรายการ Cinema และช่องรายการ RED BY HBO   
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐  – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจะคืนเงินให้ตามสัดส่วนของวันที่ใช้บริการตาม
แพ็คเกจรายเดือนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ได้แจ้งยกเลิกนั้น 

 ๒.๓  ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัดด าเนินการแจ้งผู้ใช้บริการตาม ๒.๒ ทราบแผน
เยียวยาตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ภายใน ๓๐ วัน และด าเนินการคืนเงินตามระยะเวลาตามประกาศ กสทช.  
เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 

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

 
วาระท่ี ๔.๒๗ มาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัดกรณี บริษัท  

จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แจ้งความประสงค์ ขอยกเลิกการให้บริการช่องรายการ จ านวน 
๓๐ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม น าเข้าที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาคราวต่อไป 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระท่ี ๔.๒๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถี่ ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (สังกัดส านักงาน กสทช.) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 

   ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (ส านักงาน กสทช.ในฐานะผู้ประกอบกิจการ) ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (ส านักงาน กสทช.
ในฐานะผู้ประกอบกิจการ) กระท าความผิดจริง และได้แจ้งค าสั่งให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้
รับอนุญาตนั้นแล้ว และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ์ 
(ส านักงาน กสทช.ในฐานะผู้ประกอบกิจการ) มิได้อุทธรณ์ค าสั่งระงับภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดตามมาตรา 
๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงฟังได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการ
กระท าที่เอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร



๒๐ 
 

คลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ภาคปกติระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ์ 
(ส านักงาน กสทช.ในฐานะผู้ประกอบกิจการ) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร พรุนสกัดเข้มข้น คามูคามู  และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ 
ปณ. ภาคปกติระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี ๑๐๖.๕๐ เมกะเฮริตซ์ (ส านักงาน กสทช. ในฐานะผู้ประกอบกิจการ) 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวัน
ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม 
กสท.ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 

วาระท่ี ๔.๒๙ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “Over-the-Top (OTT) Services 
& Systems” ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ (ส่วนงาน ประธาน กสท.    
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ และส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้ เข้าร่วมการอบรม “Over-the-Top (OTT) 

Services & Systems” ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระท่ี ๔.๓๐ การต่ออายุแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการต่ออายุแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบบัที ่๑ 

จนกว่าจะมีการประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ และเห็นชอบร่างประกาศ 
กสทช. เรื่อง ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ช่ัวคราว ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช.เสนอร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ประกาศใช้        
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ช่ัวคราว ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๓๑ การคืนคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.) 

(สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. /ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอขอส่งคืนคลื่นความถ่ีสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. 
ของส านักงาน กสทช. ที่ได้รับโอนมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลขและส านักงาน กทช. ตามล าดับ จ านวน ๘ คลื่นความถ่ี 
ดังต่อไปนี้ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.เสนอส่งคืนคลื่นความถ่ีต่อ กสทช.ต่อไป 



๒๑ 
 

ล าดับ ๑ คลื่นความถ่ี FM. 102 MHz สถานีวิทยุกระจายเสยีง ๑ ปณ. (อุบลราชธานี) 
ล าดับ ๒ คลื่นความถ่ี FM.  99 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (อุดรธานี) 
ล าดับ ๓ คลื่นความถ่ี FM. 89 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ภูเก็ต) 
ล าดับ ๔ คลื่นความถ่ี AM. 765 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. (ล าปาง) 
ล าดับ ๕ คลื่นความถ่ี AM. 1089 kHz สถานีวิทยุกระจายเสยีง ๑ ปณ. (อุดรธานี) 
ล าดับ ๖ คลื่นความถ่ี AM. 1089 kHz สถานีวิทยุกระจายเสยีง ๑ ปณ. (หลกัสี่) 
ล าดับ ๗ คลื่นความถ่ี AM. 1593 kHz สถานีวิทยุกระจายเสยีง ๑ ปณ. (บุรรีัมย์) 
ล าดับ ๘ คลื่นความถ่ี AM. 1089 kHz สถานีวิทยุกระจายเสยีง ๑ ปณ. (ตาก) 
 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ  
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
         

 
 


