
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า      กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ  
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ     

ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘ นายสมบัติ  ลลีาพตะ                       ผู้ช่วยเลขานุการ    
     ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์      
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพฒันา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท  ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ 

๗. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๘. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๑๐. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนกังานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
๓๒. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
๓๓. นางสาวพัชรพิม  เขียวพงศ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้ง ท่ี  ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อ วันจันทร์ ท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
 มติท่ีประชุม 

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตามมติเกี่ยวกับสถานีวิทยุท่ีถูกระงับตามมติ กสท. 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙ (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท า

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๔  สรุปรายงานการประชุมสัมมนา DVB World Conference 2016 ระหว่าง

วันท่ี ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอิตาลี (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)/ ส านักนโยบายและวิชาการกระจาเยสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
 
 

 



๔ 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๕  รายงาน ITU-D Contribution Report “Thailand Country Case Study : 

Transition to Digital Terrestrial Television Broadcasting” ส าหรับประเด็น
ค าถามท่ี ๘/๑ “Examination of strategies and methods of migration 
from analogue to digital terrestrial broadcasting and implementation 
of new services” (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
วาระที่ ๓.๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง

สัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙)  
(คณะอนุกรรมการบริหารการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๗ การด าเนินการยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสาร   

ไม่ครบถ้วน (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๘  การแจ้งเริ่มด าเนินการให้บริการโทรทัศน์ ของบริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป 
จ ากัด ช่องรายการ NB TV (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙  ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 



๕ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงิน

ค่าบริการกรณีท่ีไม่สามารถรับชมช่อง CTH W ได้ (เลขที่  ๙๑/๒๕๕๘)   
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๑ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ขส.ทบ ระบบ  
เอเอ็ม คลื่นความถี่ ๑๒๖๙ กิโลเฮิรตซ์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๑๓ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของกรรมการ กสท. ไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๙๒ สถานี ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๐๐  สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช.  มีค าสั่ งแจ้ งระงับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดกูารทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๖ นับแต่ วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง                            
จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ     
ค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว    
จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท า  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที ่๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ    

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒ ) (ส านักรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๗ 
 

 
มติท่ีประชุม    
๑.  เห็นชอบให้แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอม

ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การวัดแพร่แปลกปลอมของ

สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศตามข้อ ๒ ต่อที่ประชุม กสทช. 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป 
 
หมายเหต ุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ นี้ เพื่อจะได้น าไปด าเนินการ   

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๔  พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อมและ

สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมี คุณภาพ พ.ศ. ...                        
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา  

ในคราวถัดไป 
 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการ
ท่ีไม่ใช่คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
  ๑.๑  เห็นชอบผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
แบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๑๑ ราย ๕๔ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ และ  
ผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ STADIUM 7 ช่องรายการ 
Smile และช่องรายการ CTH FAMILY GUIDE พร้อมแจ้งก าชับให้ปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช. 
เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖ โดย
เคร่งครัดในครั้งต่อไป 



๘ 
 

 ๑.๑.๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผังรายการ
ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

  ๑.๒  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ก าชับช่องรายการที่มีประวัติเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้ระมัดระวังการ
ออกอากาศโดยไม่ให้มีรายการที่มีเนื้อหาที่จะกระทบต่อผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ๑.๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) น าส่งผังรายการตามข้อ ๑.๑ ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ์(บส.) 
เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผัง
รายการ เนื้อหารายการ และการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 

๒.  ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน)์ กสทช. พลโท 
ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า) มีมติเห็นว่า เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไม่ด าเนินการส่งผังรายการหลัก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ภายในระยะเวลาที่ กสท. ก าหนด ซึ่งเป็นการกระท าฝ่าฝืนค าสั่งของคณะกรรมการ แต่เมื่อพิจารณาจากพฤตกิารณ์
และความรุนแรงของการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งประกอบกับความได้สัดส่วนแห่งการก าหนดโทษทาง
ปกครองที่จะไม่เป็นการก่อให้เกิดภาระอันเกินสมควรต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์   

 ๒.๑  เห็นสมควรก าหนดแนวทางก าหนดโทษปรับทางปกครองกรณีการฝ่าฝืน
ค าสั่งให้ยื่นผังรายการตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ก าหนดอัตราค่าปรับทางปกครองอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท    
ต่อใบอนุญาต 

 ๒.๑.๒ กรณีที่ยังคงมีพฤติการณ์ที่กระท าการฝ่าฝืนค าสั่งทางปกครอง  
ในกรณีไม่ยื่นผังรายการซ้ าซากตามที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการอาจพิจารณาก าหนดโทษปรับทาง
ปกครองในอัตราที่สูงข้ึนได้ 

 ๒.๒  เห็นควรมีค าสั่งปรับทางปกครองให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด จ านวน 
๓๐ ช่องรายการ ช าระในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อใบอนุญาต นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
จนกว่าจะด าเนินการน าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. 
อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันที่สูงข้ึนต่อไป 

๒.๓   เห็นชอบมีค าสั่งปรับทางปกครองแก่บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ กรณีช่องรายการ STADIUM 7 ช่องรายการ Smile และ 

ช่องรายการ CTH FAMILY GUIDE เห็นควรมีค าสั่งปรับทางปกครอง ให้บริษัทฯ ช าระในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๓ ใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นระยะเวลา ๖ วัน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
โดยให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับทางปกครองดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท. อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันที่สูงข้ึนต่อไป 



๙ 
 

 ๒.๓.๒ กรณีช่องรายการ Nat Geo Wild ช่องรายการ National 
Geographic Channel และช่องรายการ National Geographic Channel HD เห็นชอบมีค าสั่งปรับทาง
ปกครอง ให้บริษัทฯ ช าระในอัตราวันละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อใบอนุญาต จ านวน ๓ ใบอนุญาต นับตั้งแต่วันที่ 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะด าเนินการน าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ 
ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าว กสท. อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองในข้ันที่สูงข้ึนต่อไป  

 ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.  
สุภิญญา  กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๖  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท อารมณ์ดี      
เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ โชคดีทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต   
ด้านกิจการโทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ โชคดีทีวี เนื่องจากพบประวัติการร้องเรียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท าความผิด
และคณะกรรมการยังไม่มีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด จึงก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับ
แต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑.๑  หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการ
กระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่
เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 

 ๑.๒ หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที  

 ทั้งนี้ เพื่อให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้คณะอนุ 
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. เร่งติดตามผล
การกระท าความผิดตามกฎหมายอาหารและยาของช่องรายการ โชคดีทีวี โดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานด้านการ
อนุญาตน าผลการด าเนินการดังกล่าวไปพิจารณาเงื่อนไขการก าหนดใบอนุญาตตามมติ กสท. โดยเคร่งครัด
ต่อไป 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 

 
หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นตามบันทึกแนบ 



๑๐ 
 

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์       

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ท่ียื่นขอเป็นครั้งแรก ของบริษัท เอเชีย      
ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน ๘ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ                
(๒๐ เมษายน ๒๕๕๙) จ านวน ๘ ช่องรายการ ดังนี้ 

(๑) ช่องรายการ ZEE TV  
(๒) ช่องรายการ ZING 
(๓) ช่องรายการ & TV (AND TV) 
(๔) ช่องรายการ ZEE CINEMA 
(๕) ช่องรายการ ZEE TAMIL 
(๖) ช่องรายการ ZEE MARATHI 
(๗) ช่องรายการ ZEE NEWS 
(๘) ช่องรายการ ZEE BUSINESS 

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

 
วาระที่ ๔.๘ การเพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีการให้บริ การโครงข่ ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์  

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบ 
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้ บริษัทนิวไฮ-เทค เคเบิล เทเลวิช่ัน จ ากัด เพิ่มเติม    

เขตพื้นที่การให้บริการ Site New Hitech – Node ซอยพหลโยธิน ๘๑ ภายใต้เขตพื้นที่เดิมที่เคยได้รับ
อนุญาต และสามารถใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ได้จากผู้รับ
ใบอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
วาระที่ ๔.๙   การโต้แย้งคัดค้านหนังสือส านักงาน กสทช. และการก าหนดมาตรการทางปกครอง

กับบริ ษัท ทรู  วิชั่ นส์  กรุ๊ป จ ากัด กรณีน าช่องรายการท่ีไม่ ได้รับอนุญาต              
มาออกอากาศ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก       
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
 

 



๑๑ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งต่อบริษัท ทรูวิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 

ทราบว่า เหตุแห่งการโต้แย้งค าสั่งของบริษัท ตามหนังสือที่ Ab&L005TVG2016/SI/L ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙ ไม่สามารถรับฟังได้ เนื่องจากการออกค าสั่งทางปกครองของ กสท. ได้ด าเนินการตามกระบวนการ 
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้กรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ เงื่อนไขการอนุญาต และค าสั่งทางปกครองของ กสท. ต่อไปจนกว่าศาล
ปกครองจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

๒. เนื่องจากบริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ กสท.
ที่ให้ระงับการน าช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก มาออกอากาศ ตามมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ จึงมีค าสั่งปรับทางปกครอง       
ให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช าระเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่   
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (ซึ่งเป็นวันพ้นระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้ง
ค าสั่งให้ระงับการกระท า) จนกว่าจะปฏิบัติตามค าสั่งให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๖๐(๑) มาตรา ๕๗ (๓) 
และมาตรา ๖๑(๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) ด าเนินการบังคับทางปกครองให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช าระค่าปรับทางปกครองตามข้อ ๒ ต่อไป 

  
หมายเหตุ   
๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผู้รับใบอนุญาตท่ียื่นขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ไม่น าส่งเอกสารให้

ครบถ้วน (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียม
และอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ยกค าร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของผู้รับใบอนุญาตที่ไม่น าส่ง

เอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบต่อการได้รับการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
รายปี ดังนี้ 

๑.๑  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่องรายการ MOAC TV รอบบัญชี ๒๕๕๖ 
๑.๒  กระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) ช่องรายการ ETV รอบบัญชี ๒๕๕๖ 
๑.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ช่องรายการ Nat Geo Adventure, Nat 

Geo Wild และ Nick Junior รอบบัญชี ๒๕๕๖ 
๑.๔  บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวสารสาระท้องถ่ิน stv 

รอบบัญชี ๒๕๕๖ 
๑.๕  บริษัท อาตามัส เวิลด์ จ ากัด ช่องรายการ T Sport Channel รอบบัญชี 

๒๕๕๖ 



๑๒ 
 

๑.๖  บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT ๑ รอบบัญชี 
๒๕๕๖ 

๑.๗  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ VOICE TV รอบบัญชี ๒๕๕๗ 
๑.๘ บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ช่องรายการ กรุงเทพ

ธุรกิจ TV รอบบัญชี ๒๕๕๗ 
๑.๙ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ นิวทีวี (NEW TV)      

รอบบัญชี ๒๕๕๗ 
๑.๑๐ บริษัท ซูปเปอร์บันเทิง เฮงเฮงเฮง จ ากัด ช่องรายการ Super บันเทิง 

รอบบัญชี ๒๕๕๗ 
๑.๑๑ มูลนิธิบุญนิยม ช่องรายการ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อมนุษยชาติ    

รอบบัญชี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
๑.๑๒ มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ช่องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

DMC รอบบัญชี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
๑.๑๓ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จ ากัด ช่องรายการ Money Channel รอบบัญชี 

๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
๑.๑๔ บริษัท กรีน อินเทลลิเจ้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ทีนิวส์ ทีวี รอบบัญชี 

๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
๑.๑๕ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด ช่องรายการ TNN ๒๔ รอบบัญชี 

๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
๑.๑๖ บริษัท เนกซ์ สเตป จ ากัด ช่องรายการ ส ารวจโลก,ของดีประเทศไทย,

มายไซน์,บุษบาคาเฟ่ และเรียลเมโทร รอบบัญชี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแจ้งมติ กสท. ตามข้อ ๑ ให้ผู้รับ

ใบอนุญาตทุกรายทราบโดยเร็ว 
 
วาระที่ ๔.๑๑ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงทุ่งคลีเรดิโอ คลื่นความถี่ FM 

101.25 MHz ออกอากาศบริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา     
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๔.๑๒  เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา สถานีวิทยุเพ่ือชุมชน        

จุดเรียนรู้ธรรมะ วิทยุชุมชนวัดยางคลี คลื่นความถี่ FM 102.75 MHz ต.ดงหว้า              
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ออกอากาศไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์      
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)    
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 



๑๓ 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา   

สถานีวิทยุเพื่อชุมชนจุดเรียนรู้ธรรมะ วิทยุชุมชนวัดยางคลี คลื่นความถ่ี FM 102.75 MHz ต.ดงหว้า          
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
กระท าการออกอากาศโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมงานบุญและบริจาคเงิน  แต่มีเนื้อหา
ลักษณะเกินกว่าการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร (วัด) ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการสาธารณะ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินกระบวนการตามกฎหมาย และมติ กสท. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  พิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ แล้วเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองอู่ทอง คลื่นความถี่ FM 

93.75 MHz บริเวณพ้ืนท่ีอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ออกอากาศไม่เป็นไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

  
 มติท่ีประชุม  

๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองอู่ทอง คลื่นความถ่ี FM 93.75 MHz รหัสสถานี 
๐๒๕๒๑๒๖๗ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ กระท าการ
ออกอากาศโฆษณาสินค้าและบริการ กรณีถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์       
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) มีหนังสือตักเตือนให้สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าว 
ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หากยังฝ่าฝืน ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามหนังสือตักเตือนดังกล่าว 
กสท. จะพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง หากยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาต จะมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔  

  ๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๑ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑  
หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวโดยเร็ว และรายงาน กสท. ทราบด้วย 

 
 
 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องร้องเรียน ผลการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่นความถี่             
FM 107.00 MHz (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ) ไม่เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์ การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียงคนกีฬาจังหวัดเลย คลื่นความถ่ี FM 107.00 MHz  

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ กระท าการออกอากาศ
โฆษณาสินค้าและบริการ กรณีถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๓ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑  
หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวโดยเร็ว และรายงาน กสท. ทราบด้วย 

 
วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องร้องเรียน ผลการตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงการ

ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว่าง คลื่นความถี่ 
105.75 MHz ประเภทกิจการบริการชุมชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนยางสว่าง คลื่นความถ่ี 105.75 MHz ซึ่ง

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน กระท าการออกอากาศโฆษณา
สินค้าและบริการ กรณีถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ต่อไป 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
และส านักงาน กสทช. ภาค ๒ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑       
หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
ดังกล่าวโดยเร็ว และรายงาน กสท. ทราบด้วย 



๑๕ 
 

 
วาระที่ ๔.๑๖ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์สี

กองทัพบกช่อง ๗ และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีความชัดเจนข้ึนตามล าดับ จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารการเปลีย่นผา่น
ไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หารือกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ และ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ว่าจะด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์       
ในระบบแอนะล็อกเมื่อใด อย่างไร 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่าย

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง                
ของคณะท างานฯ (คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล/ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล                

การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ปฏิบัติหน้าที่ระว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ 
เมษายน ๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามและก ากับดูแล
การขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน นับแต่วันที่ครบก าหนดเดิม (วันที่ ๑๔ 
เมษายน ๒๕๕๙) 

๓. ให้คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลและส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการและยืนยันการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมกลุ่ม A3 ว่าจะสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระที่  ๔.๑๗ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๘  รายงานการด าเนินการของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถี่       

ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง (คณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้         
คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิตอล/ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 
 



๑๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบผลการด าเนินการของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้      

คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึง เมษายน ๒๕๕๙ และภารกิจต่อเนื่องของคณะท างานฯ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา   
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ต่อไปอีก ๓ เดือน (๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

 
หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระที่  ๔.๑๘ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
วาระที่ ๔.๑๙ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบระดับความดังของเสียงรายการข่าวสามมิติสถานี

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ (เลขที่ ๑๓๔/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบระดับความดังของเสียงรายการ   

ข่าวสามมิติสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ (เลขที่ ๑๓๔/๒๕๕๘)   
๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑  

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ และแจ้งด้วยว่า หากประสงค์จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ผู้ร้องเรียนสามารถน า 
เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไปหรืออาจใช้สิทธิทางศาลก็ได้ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับค าสั่งเตือนทาง
ปกครองของบริษัท บอยไทย จ ากัด ช่องรายการ Asia Major Channel  (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ของบริษัท บอยไทย จ ากัด ที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เฮง เฮง ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๒๕ น. วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๕๕ – ๑๑.๔๕ น.    
และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๕๘ – ๑๑.๔๙ น. และผลิตภัณฑ์อาหาร ดูเอ็ม ซึ่งออกอากาศ      
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๕๖ น. โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามพระราชบัญญัติอาหาร   
พ.ศ.๒๕๒๒ และให้ ส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 
บันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ และแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริงดังกล่าว ให้ส านักการอนุญาตประกอบกจิการ
โทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไปด้วย 



๑๗ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท บอยไทย จ ากัด ยุติการแบ่งเวลาให้บริษัท เฮง เฮง ไดเร็ก กรุ๊ป จ ากัด 
ด าเนินรายการ เนื่องจากเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการอนุญาต 

 
วาระที่ ๔.๒๑   การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง  

และกิจการโทรทัศน์ ของ สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพบก พล.๑ รอ (สังกัด
กองทัพบก) ระบบเอเอ็ม คลื่นความถี่ ๙๙๙ กิโลเฮิรตซ์  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๓ –  

๑๔.๐๑ น. สถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพบก พล.๑ รอ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 999 KHz ออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ยิ่งเซียมเจ็ง ยิ่งเซียมจู ยิ่งเซียมป้อ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและสถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองทัพบก พล.๑ รอ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 999 KHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว  
คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง  
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียง 
กองทัพบก พล.๑ รอ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 999 KHz ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค      
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากสถานีวิทยุกระจายเสยีง 
กองทัพบก พล.๑ รอ ระบบเอเอ็ม คลื่นความถ่ี 999 KHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครอง
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง         
ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

 
วาระที่ ๔.๒๒ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง  

และกิจการโทรทัศน์ ของมูลนิธิ ฮัมซะฮ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม 
(TMTV) (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๕๔ –  

๒๐.๕๖ น. มูลนิธิ ฮัมซะฮ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV)  ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร   
คอร์เดสต้ามิกซ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  



๑๘ 
 

ได้เปรียบเทียบปรับและมูลนิธิ ฮัมซะฮ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) ยินยอมช าระค่าปรับตาม
ความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๑) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้  
มูลนิธิ ฮัมซะฮ์ ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค        
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หาก มูลนิธิ ฮัมซะฮ์           
ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครอง จ านวน 
๕๐๐ ,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ ง                   
ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังต่อไปนี้ ทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของมูลนิธิ ฮัมซะฮ์ ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV) ที่มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย พร้อมทั้ง        
ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ สถานีโทรทัศน์ ไทยมุสลิม (TMTV)    
มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี ้

 ๓.๑ บริษัท วิชายน์ เทเลคอม จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๓.๗ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
  

วาระที่ ๔.๒๓ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง    
และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)           
ช่องรายการ Hit Station (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๓๘ –  

๒๒.๒๔ น. บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Hit Station ออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซุปเปอร์ ดีแม็กซ์ (Super D-Maxxx) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่



๑๙ 
 

เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ Hit Station ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็น
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)            
ช่องรายการ Hit Station ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)           
ช่องรายการ Hit Station ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับ
อีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังต่อไปนี้ ทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) ช่องรายการ Hit Station  ที่มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการ
โครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Hit Station มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี ้

 ๓.๑ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท สามารถวิศวกรรม จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
    

วาระที่ ๔.๒๔  การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน์ ของ บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ช่องรายการ POP TV  (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๒๖ –  

๑๑.๓๐ น. บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ช่องรายการ POP TV ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ไทม์เลส เอส 
(Timeless S) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ช่องรายการ POP TV ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว 
คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง     



๒๐ 
 

การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด           
ช่องรายการ POP TV ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ช่องรายการ POP TV ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง  ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่
ปฏิบัติตามค 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 าสั่ งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังต่อไปนี้ ทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ป๊อป ทีวี จ ากัด ช่องรายการ POP 
TV ที่มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับ
ดูแลมิให้ช่องรายการ POP TV มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี ้

 ๓.๑ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๒ บริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 

     ๓.๗ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
 

วาระที่ ๔.๒๕  การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์ ของ บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Chic 
Station (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๙ 

มกราคม ๒๕๕๙ บริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ  Chic Station ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารและยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Chic Station ยินยอมช าระค่าปรับ 
ตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑)   
ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ประธานพร 



๒๑ 
 

นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ  Chic Station ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใด
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด ช่อง
รายการ  Chic Station ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีก
วันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวให้ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังต่อไปนี้ ทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย ทีวี จ ากัด  
ช่องรายการ  Chic Station ที่มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 
ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Chic Station มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้ 

 ๓.๑ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๒ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๒๖ เรื่องร้องเรียน กรณีละครเรื่องมหาภารตะ ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องรายการ 

JKN ใช้ภาษาในละครชุดไม่ถูกต้องตามหลักภาษาฮินดู และมีการโฆษณาเกินกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ –  

๒๒.๐๐ น. บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค จ ากัด (ช่องรายการ JKN Channel) มีการโฆษณาสินค้าหรือ 
บริการเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ในวันที่ ๑๐, ๑๒ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อันเป็นการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ตามข้อ ๕(๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมาตรการทางปกครองไปยัง
บริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค จ ากัด (ช่องรายการ JKN Channel) ให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดังกล่าว โดยด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายทันที หากบริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค จ ากัด (ช่องรายการ JKN Channel) ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  



๒๒ 
 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  ดังต่อไปนี้ ทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท เจเคเอ็น ลิฟว่ิง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด (ช่องรายการ JKN Channel) ที่มีการออกอากาศโฆษณาบริการและสินค้าเกินกว่าระยะเวลา           
ที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ JKN มีการ
กระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้ 

 ๒.๑ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๒.๒ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
 ๒.๓ บริษัท สามารถวิศวกรรม จ ากัด 
 ๒.๔ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๒.๕ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๒.๖ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๒.๗  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
 ๒.๘ บริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๒๗  เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการออกอากาศโฆษณาของสถานีวิทยุโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง ๓ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 

จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓) มีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
คือเกิน ๑๒.๓๐ นาทีต่อช่ัวโมง ของวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งมาตรการทาง
ปกครองไปยังบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓) ให้ระงับการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดังกล่าว โดยด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายทันที หากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง ๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  

 
วาระที่ ๔.๒๘ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (PSI) ก าหนดเมนูแนะน าและตั้งค่าเริ่มต้น

ช่องสัญญาณของกล่องรับสัญญาณ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)/ 
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 



๒๓ 
 

มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
(PSI) มีพฤติกรรมการจัดท าเมนูแนะน าช่องรายการและใช้เทคนิคในการตั้งค่าเริ่มต้นช่องรายการของกล่องรับ
สัญญาณไปที่ช่อง ๒๓ (ช่อง Workpoint) โดยก าหนดให้เป็นช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการปิด-เปิด
กล่องรับสัญญาณก่อนที่ผู้รับชมจะเปลี่ยนไปเลือกชมช่องรายการอื่น กรณีเป็นการใช้วิธีทางเทคนิคเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ช่อง ๒๓ (ช่อง Workpoint) อันเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่เลือกปฏิบัติจากการจัดล าดับ
หมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ วรรคสอง ของประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๖ 
และเป็นการกระท าที่ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอย่างเท่าเทียมกัน และมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติตามข้อ ๑๒(๑๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  
จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด(PSI) ระงับการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดหมวดหมู่และการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้ก าหนดค่าปรับทางปกครองให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด (PSI) ช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน 

 
วาระที่ ๔.๒๙ แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด และบริษัท     

พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด และบริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด กรณี บริษัท       
ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดาวเทียม PSI และ Sun Box (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการด าเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในการแจ้งการยุติการให้บริการ

หรือการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศให้ผู้ชมทราบ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ วรรคแรก และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หาก
บริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี จ ากัด, บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด และบริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตามมติ กสท. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เห็นชอบแนวทางการชดเชยเยียวยาแก่สมาชิกผู้ใช้บริการตามแผนการชดเชย
เยียวยาของบริษัท ซีทีเอซ เคเบิล ทีวี จ ากัด ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของ
สัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ 

๓. เห็นชอบก าหนดให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด และบริษัท สตาร์ช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการชดเชยเยียวยาตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๓.๑ ให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด ท าสัญญา หรือข้อตกลงกับบริษัท
อื่นๆ ในการน าช่องรายการมาออกอากาศในโครงข่ายของบริษัท พีเอสไอฯ เพื่อให้มีบริการเติมเงินที่
ผู้ใช้บริการสามารถรับชมช่องรายการเพิ่มเติมจากช่องรายการปกติ เช่น รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เป็นต้น 



๒๔ 
 

ทั้งนี้ การเยียวยาจะต้องมีจ านวนช่องรายการ และคุณภาพของช่องรายการมากกว่าแพ็คเกจเดิมที่บริษัท      
ซีทีเอชฯ ยุติการให้บริการเติมเงินแล้ว 

 ๓.๒ ให้บริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด และหากพ้นวิสัยที่บริษัท พีเอสไอฯ 
จะด าเนินการตามข้อ ๓.๑ บริษัททั้งสองจะต้องให้โอกาสผู้ใช้บริการบอกเลิกการบริการตามสญัญาหรอืเงือ่นไข
ที่ได้แจ้งต่อผู้ใช้บริการอันอาจเข้าใจได้ว่า บริษัททั้งสองได้ให้บริการทั้งแบบทีไ่มเ่รยีกเกบ็ค่าบรกิาร และสามารถ
ได้รับบริการที่นอกเหนือจากการบริการข้างต้นผ่านการซื้อบัตรเติมเงิน โดยบริษัททั้งสองควรก าหนดมาตรการ
เยียวยาที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถน ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม Sun Box และ PSI มาคืน
ตามความสมัครใจและผู้ใช้บริการต้องได้รับค่าชดเชยเป็นเงินตามส่วน จะถือเป็นการให้โอกาสผู้ใช้บริการบอก
เลิกสัญญาน้ันก็ได้ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทัง้ 
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าว บริษัททั้งสองจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๓๕ ของประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย  

๔. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เชิญผู้แทนของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง 
จ ากัด และบริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด มาประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค         
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อหารือร่วมกันในการก าหนดแนวทางการเยียวยาผู้ใช้บริการ
ให้เป็นไปตามที่ กสท. มีมต ิ

 
วาระที่ ๔.๓๐ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม Global Symposium for Regulators (GSR)     

ครั้งท่ี ๑๖  (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)/ ส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมหน่วยงานก ากับดูแล 

ระดับโลก ครั้งที่ ๑๖ (Global Symposium for Regulators : GSR - 16) ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ เมือง Sharmel-Sheikh ประเทศอียิปต์ จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ     ผู้อ านวยการส านัก (บ๒) 
ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส) 

๒. นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์  ผู้อ านวยการส านัก (บ๒) 
ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 
 

วาระที่ ๔.๓๑ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 16th Global Symposium for Regulators (GSR) 
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอียิปต์ (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมงาน 16th (Global 

Symposium for Regulators (GSR) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอียิปต์ โดยมีคณะ
เดินทางของส านักงาน กสทช. จ านวน ๑ ราย คือ นายวิชิตโชค อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ก๒) 
ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.) 

 
 



๒๕ 
 

วาระที่ ๔.๓๒ การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม 16th Global Symposium for Regulators (GSR) 
ระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศอียิปต์ (ส านักนโยบายและวิชาการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมงาน 16th (Global 

Symposium for Regulators (GSR) ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศ
อียิปต์ โดยมีคณะเดินทางของส านักงาน กสทช. จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) หรือผู้แทน 

๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ   ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง      
และโทรทัศน์หรือผู้แทน 

 
 

วาระท่ี ๔.๓๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่
ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด จ านวน ๓ 
ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก   
ของบริษัท  ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ช่องรายการ TNN24 HD ช่องรายการ True4U HD และช่องรายการ True 
Explore SCI โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๒๐ เมษายน ๒๕๕๙) 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่           
ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 
หมายเหต ุ    รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓๓ นี้ เพื่อจะได้น าไปด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๓๔ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์       
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ลิเนียร์ 
เคเบิลทีวี จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน/์ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก     
ของ บริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ LC Channel 1 และช่องรายการ LC Channel 2           



๒๖ 
 

โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากบริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จ ากัด
ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนือ้หารายการ 

 
 วาระท่ี ๔.๓๕ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด แจ้งความประสงค์หยุดการให้บริการบางส่วนเป็นการ

ชั่วคราว (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและ        
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด หยุดพักการให้บริการ

เป็นการช่ัวคราวเพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณดาวเทียมในการเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปในแถบย่านความถ่ี Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม ๕ ในวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๙ ภายในเวลา ๐๐.๐๑-๐๒.๐๐ น. และให้บริษัท ฯ รายงานผลการหยุดพักให้บริการดังกล่าว มายัง
ส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่พักให้บริการ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
 
 

 


