
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 

วันจันทร์ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์        ประธานกรรมการ 
๒.  พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ         กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม 

สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๗. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๘. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์ ผู้อ านวยการส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายเสน่ห์  สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถ่ี 



๒ 
 

๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๖. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๘. นายณัฐวุฒิ  อาจปรุ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นายตรี  บุญเจือ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปัญชลีย์  ชัยกาญจนาศักดิ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๒. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดสวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นายชาญณรงค์  มหาราต พนกังานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวปวรรัตน์ ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวกรรพี  โรจน์บุญถึง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายธนโชติ  จ านงสังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๒. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒  สถิติเรื่องร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ถึงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๔ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาตของบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด

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

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

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

 
วาระที่ ๓.๖ รายงานการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ
ระดับชาติ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 
 

วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคืนอุปกรณ์รับชม
สัญญาณ ทรู ไลฟ์ ฟรีวิว ของ ทรูดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (เลขท่ี ๖๒/
๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด คืนเงินค่ามัดจ าอุปกรณ์

จ านวน ๕๙๐ บาท กรณียกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขท่ี ๕๐๖/๒๕๕๙)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙  เรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียม ของบริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จ ากัด เมื่อใช้งานแล้วโดนตัดสัญญาณและ  
คิดค่าบริการเกินจริง (เลขที่ ๕๖/๒๕๕๖) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 



๕ 
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๐ รายงานการขอช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามค าสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๗๖/๒๕๕๙ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
(จส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ รายงานเข้าร่วมประชุมกับองค์กรก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ประเทศไต้หวัน (National Communications Commission of Taiwan) 
และการเข้าร่วมประชุม The 2017 World Telecom Smart City Conference of 
The 2017 Smart CITY Summit & Expo ณ ประเทศ ไต้หวัน ระหว่างันท่ี ๒๓-๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) /
ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.) /ส่วนงานเลขานุการ
ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) 
 
มติท่ีประชุม    
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๑๒ การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่งเตือน
ทางปกครอง ของบริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ    
H Plus Channel (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนว

ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 



๖ 
 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และระหว่างวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง 
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงที่ยื่นค าร้องระหว่าง 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๑ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียงที่ยื่นค าร้องระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และระหว่างวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๒ 

 
วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาสิทธิการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท

บริการชุมชน จ านวน ๑๓๖ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
กระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓๘ สถานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ สิ้นสุดลงทันที 
นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด อนึ่ง หากสถานี
รายใดในจ านวน ๓๘ สถานี สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ว่าได้ย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ให้สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง โดยไม่สามารถขยายก าหนดเวลาได้อีก และ
ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

๒.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๗๑ สถานี รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ ๔ ที่ไม่พบแบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอในกรณีที่สอง แสดงเอกสารหลักฐานว่าได้มีการยื่น
แบบค าขอและเอกสารประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๘ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ โดยมอบหมาย
ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้สถานีดังกล่าวสามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับทราบค าสั่ง โดยไม่สามารถขยายก าหนดเวลาได้อีก หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีสถานีใด
สามารถแสดงเอกสารหลักฐานได้ว่ามีการยื่นแบบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอไว้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมรายช่ือสถานีดังกล่าวเพื่อพิจารณาตัดสิทธิการเป็นผู้มี
สิทธิยื่นค าขอตามข้อ ๗ ของประกาศฯ ต่อไป 



๗ 
 

๓.  เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตามข้อ ๗ 
ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕       
ในกรณีที่สามของวัดแม่ลาย ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียง วัดแม่ลาย คลื่นความถ่ี 104.75 MHz รหัสสถานี 
๑๒๕๒๐๒๑๐ สิ้นสุดลงทันที นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐)  เนื่องจากไม่ประสงค์จะยื่นแบบและ
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ฯ ตามข้อ ๘ ของประกาศฯ 

๔.  เห็นชอบให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒๖ สถานี ในกรณีที่สี่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕  
สิ้นสุดลงทันที นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) อนึ่งหากสถานีรายใดในจ านวน ๒๖ สถานี สามารถ
แสดงเอกสารหลักฐานได้ว่าได้ย่ืนค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด ให้สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดระยะเวลา    
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง โดยไม่สามารถขยายก าหนดเวลาได้อีก และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ             
เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

๕.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง
ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ทราบต่อไป   

๖.   ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ หากพบว่ามีการ
ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยกุระจายเสยีงดงักลา่วโดยเรว็ 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางบอน ซิตี้ 

เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง LAMUN RADIO ความถี่ 92.75 MHz 
กรุงเทพมหานคร (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียง LAMUN RADIO ทดสอบการออกอากาศ

ความถ่ี 88.75 MHz เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ทั้งนี้ ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบางบอน ซิตี้ 
เรดิโอ แจ้งให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อรับการตรวจสอบการรบกวนด้วย  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบการรบกวนในพืน้ที่
ขณะทดสอบการออกอากาศความถ่ี 88.75 MHz และรายงานผลการด าเนินการมายัง ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถานีวิทยุกระจายเสียง LAMUN RADIO 
เพื่อรับการตรวจสอบการรบกวน และกรณีการทดสอบการออกอากาศพบปัญหาการรบกวนในพื้นที่ ให้ส านักงาน 
กสทช. ส่วนภูมิภาคแจ้งให้สถานีวิทยุกระจายเสียง LAMUN RADIO ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเทคนิคให้แล้วเสร็จ
จนเป็นข้อยุติแล้ว จึงรายงานผลการด าเนินการมายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) 

๓.   เมื่อ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ได้รับรายงานผลจาก
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  
(ปส.๑) รายงานผลการตรวจสอบต่อ กสท. เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางบอน ซิตี้  
เรดิโอ สถานีวิทยุกระจายเสียง LAMUN RADIO ต่อไป 



๘ 
 

๔.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางบอน ซิตี้ เรดิโอ ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของวัดราษฎร์ศรัทธารามสถานี
วิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทาน ความถี่ 91.85 MHz จังหวัดนครปฐม  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทาน ทดสอบการออกอากาศความถ่ี  

103.25 MHz โดยก าลังส่งในการออกอากาศไม่เกิน 26 dBw และความสูงสายอากาศ ๖๐ เมตรเป็นระยะเวลา 
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ทั้งนี ้ให้วัดราษฎร์ศรัทธารามแจ้งให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อรับ
การตรวจสอบการรบกวน 
 ๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบการออกอากาศ  
ให้เป็นไปตามผลการจ าลอง (Simulation) ของส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
และรายงานผลการด าเนินการมายัง ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ภายใน ๖๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทาน เพื่อรับการตรวจสอบการรบกวน โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบก าลังส่งออกอากาศพร้อมทั้งผลของการปรับปรุงมาตรฐานเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ธรรมสังฆทานกรณีการทดสอบการออกอากาศยังไม่เป็นไปตามผลการจ าลอง (Simulation) ของส านักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) และให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคแจ้งให้สถานี
วิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทานปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานเทคนิคให้แล้วเสร็จจนเป็นข้อยุติแล้ว จึงรายงานผลการ
ด าเนินการมายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)  
 ๓.   เมื่อส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ได้รับรายงานผลจาก
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) รายงานผลการตรวจสอบต่อ กสท.เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของวัดราษฎร์ศรัทธารามสถานี
วิทยุกระจายเสียงธรรมสังฆทานต่อไป 
  ๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
(ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณาให้วัดราษฎร์ศรัทธาราม ทราบเป็นหนังสือต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง  

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 97. 50 MHz (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจาย 

เสียง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 97.50 MHz รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖ 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๖ การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบแผนงานการด าเนินงานและกรอบวงเงินการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม 
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวแรก จ านวนทั้งสิ้น 
๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด โดยแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โดยให้ตัดข้อ ๑๒     
การท าสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาออก รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตงานของโครงการตามเอกสารแนบ ๗ 
  ๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. เสนอผลการพิจารณาการสนับสนุนต่อคณะ
กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท ซุปเปอร์ 
บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๓๕ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท 
ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด จ านวน ๓๕ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๘      
โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) 

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

๓.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่
ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท มีบรอดแค
สติ้ง จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   ทราบการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน และเปลี่ยนแปลง

ผู้อ านวยการสถานีของบริษัท มี บรอดแคสติ้ง จ ากัด 
๒.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท     
มีบรอดแคสติ้ง จ ากัด จ านวน ๔ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๙ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี 
นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) 

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

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

 
หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๘ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์     

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง 
จ ากัด ช่องรายการ สถานีไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ไทย 
เคเบิล บรอดแคสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ สถานีไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่
วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) 

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

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



๑๑ 
 

 
หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๙ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 

ท่ีไม่ ใช้คลื่นความถี่  แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ  ของ 
บริษัท ซิลค์โรด บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ silkroad television 
(SRTV) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท 
ซิลค์โรด บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด  ช่องรายการ silkroad television (SRTV) โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี 
นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

 
หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด  
ช่องรายการ Major Film (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.   อนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ   
ช่องรายการ Major Film เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0389-56 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) 
เป็นต้นไป และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัท หยุดการให้บริการช่องรายการ Major Film โดยไม่ได้รับอนุญาต
คณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป  



๑๒ 
 

๓.   ให้บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช . ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม   
๑.   อนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ผู้รับอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบกิจการฯ จ านวน ๓ ช่องรายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ   
(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) เป็นต้นไป และส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัท หยุดการให้บริการทั้ง ๓ ช่องรายการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
คณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลในการก ากับดูแลต่อไป  

๓.   ให้บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม 
ในการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์จ านวน ๓ ช่องรายการดังกล่าว และแจ้งผลการ
ด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ี ไม่ใช้คลื่น
ความถี่ ระดับชาติ ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกจิการกระจายเสยีง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับ
สมาชิก ประเภทโครงข่ายทางสาย IPTV ระดับชาติ ของบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด โดย
ก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เพื่อให้ผู้รับ
ใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 



๑๓ 
 

หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๔ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติ และรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ท่ี
ก าหนดให้ใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการอ่ืน (คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๐ /ส านักบริหารคลื่นความถ่ี (คภ.)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานความมั่นคง แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
วาระที่ ๔.๑๕ รายงานสรุปผลการประชุมย่อย (Focus Group) เพ่ือร่วมหารือกรณีอุปกรณ์รับ

สัญญาณ Chromcast เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๐ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือไม่ 
(ส านักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)  
/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ไม่ทบทวนมติและยืนยันตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐   

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ วาระที่ ๔.๑๙  
 
หมายเหต ุ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตุตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ ผู้รับใบอนุญาตขอผ่อนผัน/ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของบริษัท 

ดับบลิววาย เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม ยกค าร้องของบริษัท ดับบลิววาย เคเบิล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๗ แนวปฏิบัติในการน าส่งเทปตัวอย่างรายการเพ่ือประกอบการพิจารณาลดหย่อน

หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวปฏิบัติในการน าส่งเทปตัวอย่างรายการเพื่อประกอบ 

การพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ดังนี้ 
๑.  รายการใดที่ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รายปี โดยไม่น าส่งเทปตัวอย่างรายการภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่ารายการนั้นไม่นับเป็นรายการข่าวสาร



๑๔ 
 

หรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาเนื้อหารายการข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ได้ 

๒.  กรณีผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
น าส่งเทปตัวอย่างรายการไม่ตรงกับปีที่ยื่นขอ ให้ถือว่าเทปตัวอย่างรายการดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน
แทนเทปตัวอย่างรายการในปีที่ยื่นขอได้  

 
 
วาระที่ ๔.๑๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสี ย งและกิจการ โทร ทัศน์ของบริ ษัท พี พีพี  ลัคกี้  เรดิ โอ  จ ากั ด  สถา นี
วิทยุกระจายเสียง นับเพลง เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 105.75 MHz  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.   ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง นับเพลง เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถ่ี 105.75 MHz โดยบริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จ ากัด ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ 
และบริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง นับเพลง เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 
105.75 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการ     
เอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓   
จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง นับเพลง เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถ่ี 105.75 MHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท พีพีพี ลัคกี้ เรดิโอ จ ากัด สถานีวิทยุกระจายเสียง นับเพลง  
เรดิโอ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 105.75 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครอง จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

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

 



๑๕ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด และ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบ กรณีท่ีผู้ใช้บริการไม่สามารถรับชมรายการได้ตามปกติ  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจากยังไม่ปรากฏว่ามีการกระท าที่

เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากไม่สามารถรับชมรายการได้ตามปกติ  

 
วาระที่ ๔.๒๐ ข้อเสนอกรณีความเห็นผู้บริโภคต่อมาตรการชดเชยเยียวยาของบริษัท ทรู วิชั่นส์ 

กรุ๊ป จ ากัด ท่ีขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม    ทราบ 

 
วาระที่ ๔.๒๑ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชมรายการ

โทรทัศน์ได้ตามปกติ หรือขอให้ส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมท่ีสามารถรับชมได้
ทุกช่อง เน่ืองมาจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ
แพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด แก้ไขให้สามารถรับชม

รายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ หรือขอให้ส่งกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้ทุกช่อง เนื่องมาจาก
บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z จ านวน ๓๒ ราย 

๒. ยุติเรื่องร้องเรียนกรณีที่ขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ชดเชยให้สามารถรับชม
รายการต่างๆ ได้ตามแพ็กเกจที่สมัครหรือขอให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาและชดเชยโดยการคืนเงินค่าแพ็กเกจ 
เนื่องมาจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ Z PAY TV ทางกล่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z จ านวน ๑๑ ราย 

๓. มอบหมายให้ ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียน จ านวน ๔๓ รายในกรณี
ดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๒๒ การบังคับใช้มาตรการทางปกครอง โดยการพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ จ านวน ๓๐ ช่องรายการ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครอง (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ฝ่าฝืนหรือ 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งทางปกครองตามมติที่ประชุม กสท.ครั้ งที่  ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  
และครั้ งที่  ๓๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ให้ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ด าเนินการจัดท า 
แผนมาตรการเยียวยาผู้บริโภคเพิ่มเติมให้เป็นธรรมและครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ   
เสนอต่อ กสท. เพื่อประกอบการพิจารณาเห็นชอบแผนเยียวยา ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ช าระ
ค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ตามล าดับ    
จึงมีค าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี 
จ ากัด จ านวน ๑๑ ช่องรายการ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และหากภายหลังมีค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 
๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ กสท. จะใช้มาตรการ
ทางปกครองเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

 
 
 
วาระที่ ๔.๒๓ การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

กรณีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่งเตือน
ทางปกครอง ของบริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ Lumkong 
Channel (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๕ – ๐๘.๐๗ น.  

บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ Lumkong Channel มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
วินิจฉัยว่า ช่องรายการ Lumkong Channel กระท าความผิดจริง และเปรียบเทียบปรับ แม้บริษัท ก้านบุญ   
สมไพรงาม จ ากัด จะยังไม่ยินยอมช าระค่าปรับดังกล่าว แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ กสท.จึงมีค าสั่งให้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นการช่ัวคราวจนกว่า
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะด าเนินการตามกฎหมายในกรณีดังกล่าวถึงที่สุด ต่อมาเมื่อปรากฏว่า
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้แจ้งผลการด าเนินการตามกฎหมายต่อบริษัท ก้านบุญ สมไพร
งาม จ ากัด ให้ กสท.ทราบ แตค่ณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
และส านักงาน กสทช.ได้ให้โอกาสบริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานถึงกรณีดังกล่าวแล้ว แต่บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด กลับเพิกเฉยไม่ใช้
โอกาสดังกล่าวเพื่อโต้แย้งและช้ีแจงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด กรณีจึงฟังได้ว่า



๑๗ 
 

บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ได้กระท าความผิดตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยจริง 
การกระท าดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่เอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ 
Lumkong Channel ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด ช่องรายการ Lumkong Channel   
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ 
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    

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. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จ ากัด  
ช่องรายการ Lumkong Channel ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ ช่องรายการ Lumkong Channel 
มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

๓.๑ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
๓.๒  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม 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 ๔.๒๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “ข่าวข้นคนเนชั่น” 

เมื่อวันอังคารท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล Nation TV เกี่ยวกับข่าวการจับกุมผู้บริหารบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) และ กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ 

เห็นว่าการน าเสนอรายการ “ข่าวข้นคนเนช่ัน” เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางช่องรายการโทรทัศน์



๑๘ 
 

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล Nation TV เกี่ยวกับข่าวการจับกุมผู้บริหารบริษัทที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทัวร์   
ศูนย์เหรียญ มีลักษณะของการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่อาจส่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม อันเป็นการ 
ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามข้อ ๓ (๕) ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ รวมทั้งยังเป็นการกระท าที่อาจเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนซึ่งได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๓๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา      
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น การออกอากาศ 
รายการดังกล่าวจึงเป็นการขัดหรือแย้งกับมาตรา ๓๗ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นสมควรก าหนดโทษปรับทางปกครอง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท         
ให้บริษัทฯ ช าระตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
ด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และส านักงาน กสทช.  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

โดยที่การพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นการใช้อ านาจก ากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เป็นประเด็นอื่นนอกเหนือจากประเด็นตามมาตรา ๒๗(๑๙) (๒๓)  
และ (๒๕) หรือ มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงต้องได้รับมติพิเศษ 
กล่าวคือ ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อ ๔๑(๒)   
ของระเบียบ กสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
กสทช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นว่า “กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน จากกรรมการ กสทช.ใน กสท. ๔ ท่าน เมื่อกรรมการที่เห็นด้วย
กับข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ และส านักงาน กสทช. มีคะแนนเสียง ๒ ท่าน 
ของจ านวน กสท.ทั้งหมด เป็นผลให้ กสท. ไม่อาจพิจารณาก าหนดโทษปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท       
ให้บริษัทฯ ช าระได้ 

 
วาระที่ ๔.๒๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการ “เดินหน้าต่อไป” 

เมื่อวันอังคารท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางช่องรายการ PEACE TV มีเน้ือหา 
ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม การออกอากาศรายการเดินหน้าต่อไป ทางช่องรายการ Peace TV 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐น. มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศ
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ซึ่งตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก ากับ
ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารหรือการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหา
สาระตามข้อ ๓ (๑) ถึง (๗) ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นการออกอากาศรายการที่มี



๑๙ 
 

เนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ปรับทางปกครอง
เป็นเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ ประกอบมาตรา ๓๗            
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๖ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News  

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลช่อง VOICE TV  เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ผส . )  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม       
๑.  กรณีการออกอากาศรายการ Wake Up News ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน  

ในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๗.๐๗ น.      
มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามค าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การก ากับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    
ต่อสาธารณะ ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารหรือการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระตามข้อ ๓ (๑) ถึง (๗) ของ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้าง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง    
ของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ปรับทางปกครองเป็นเงินจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ ประกอบมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๒.  เพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าผิดในลักษณะดังกล่าวอีก จึงมีค าสั่งห้ามมิให้ 
บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด น าความคิดเห็นจาก facebook มาออกอากาศในรายการ Wake Up News  
ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.   ทราบ การสั่งพักการด าเนินรายการ คุณภัชยา มหัทธโนธรรม และคุณอธึกกิต 
แสวงสุข ในรายการ Wake Up News เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่บริษัท 
วอยซ์ ทีวี จ ากัด เสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 



๒๐ 
 

 
 


