
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ ท าหน้าที ่
           ประธานในทีป่ระชุม 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า      กรรมการ 
๓. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ  
๕. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๖. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 

 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ลาป่วย 

ประธาน กสท. 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     ติดภารกิจ 

กรรมการ 
๓. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๔. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ  

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 



๒ 
 

๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางจิตติมา ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายอรรถชัย  แมนมนตรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวคัคนางค์  จามะริก พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวบังอร  ไล้ทองค า พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาววรลักษณ์  ตันติมังกร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๘. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
  

การประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประธาน 
กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ไม่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่มาประชุม (พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ,  
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์)  ได้เลือก พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ 
เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕  
ข้อ ๒๖ ประกอบ ข้อ ๔๖ 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วาระท่ี ๔.๑๓ และ
วาระท่ี ๔.๑๔ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคาร 

ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ และ ๔.๑๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

วาระที่ ๒.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

  
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ 

ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ ๒.๓  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 

๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม   ให้น ารายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มาเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณารับรองในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
 
 

 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ส านักนโยบายวิชาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
  มติท่ีประชุม 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการด าเนินการตามกฎหมาย กรณีบริษัท ซีเอ็นเอส มัลติมีเดีย ทีม 
จ ากัด ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๓ (๑) (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ี      
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีข้อร้องเรียนของผู้แจ้งความประสงค์

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖  การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๐๐น. 

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

 
วาระที่ ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการใช้

บริการและยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม                  
(เลขที่ ๖/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๘  เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

ลูกค้าผู้ใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียม (เลขท่ี ๗๔/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๙  กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ขอนแก่น (ทอ.๐๒๐ 
ขอนแก่น) สังกัด กองทัพอากาศ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 107.75 MHz  
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการะกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๐ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม การบันเทิง คลื่นความถี่ 101.75 MHz ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๑๑ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อ านวยการสถานี (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑๒ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสทช. สุ ภิญญา กลางณรงค์  

ไปด าเนินการต่อไป 



๖ 
 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๒๗ สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๒๓ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๔ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง  
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๑ - ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.    เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 



๗ 
 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีรับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๔ 
เมษายน ๒๕๕๙ และระหว่างวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘)  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่   
ร้องขอ จ านวน ๓๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒. ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘) จ านวน ๑๙ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ ของกลุ่มคนน้ าตาลตะวัน สถานี
วิทยุกระจายเสียงน้ าตาลตะวัน รหัสสถานี ๐๕๕๔๐๐๓๗ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 

  ๑.  อนุมัติให้กลุ่มคนน้ าตาลตะวัน สถานีวิทยุกระจายเสียงน้ าตาลตะวัน รหัสสถานี 
๐๕๕๔๐๐๓๗ เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการ
ชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจได้ โดยต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ และก าหนดเงื่อนไข ดังนี้ 

 ๑.๑  ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือ โดยผู้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ ครบถ้วน
และต้อง 



๘ 
 

(๑)  มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกกลุ่ม
คนเดิมทั้งหมด เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง 

(๒)  มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันรวมกันไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง 

(๓)  มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมอย่างน้อย ๑ คนเป็นผู้มีอ านาจกระท าการ
นิติบุคคลที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

(๔)  นิติบุคคลที่ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จะต้องไม่ปรากฏว่า เป็นนิติบุคคลที่ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
ทางธุรกิจหรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกจิ
มาก่อน 

๑.๒  ประกาศหรือแจ้งให้ชุมชนรับทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภท
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ณ สถานที่ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่
ให้บริการ โดยต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย คือข้อมูลการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็น กิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเหตุผลและ
ช่องทางกรณีที่โต้แย้งหรือคัดค้านการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด โดยประกาศให้สาธารณชนรับทราบจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน พร้อมทั้งจัดส่งหรือยื่นเทปหรือวัสดุที่บันทึกการประกาศหรือเผยแพร่ประกาศ 
โดยยื่นมาพร้อมค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจตาม ข้อ ๑.๑ 

๑.๓   ช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
พร้อมแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมประกอบค าขอ 

๑.๔   หากผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการชุมชน ที่ได้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการจากประเภทกิจการบริการ
ชุมชน เป็นประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ มิได้ด าเนินการยื่นค าขอประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง        
ให้ครบถ้วนภายในก าหนดในระยะเวลาตามที่ก าหนดตาม ๑.๑ ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่ร้องขอ 

๑.๕ การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ทดลองประกอบกิจการ
ในประเภทกิจการบริการชุมชน ไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ครบถ้วนและได้รับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง (ปส.๑) แจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งเงื่อนไขการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ให้แก่กลุ่มคนน้ าตาลตะวัน สถานีวิทยุกระจายเสียงน้ าตาลตะวัน รหัสสถานี 
๐๕๕๔๐๐๓๗ ทราบเป็นหนังสือ  

 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  
ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
ช่องรายการ MTV THAILAND (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ MTV THAILAND โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
กสท. มีมต ิ(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

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

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

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
เดอะคอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ Good Liveing Channel  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เดอะคอร์เปอเรช่ัน ออฟไทยวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ  Good Liveing Channel โดยก าหนดให้มี
ใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

 
วาระที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์   

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท       
เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ KTV (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 



๑๐ 
 

มติท่ีประชุม 
 ๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เขลางค์นคร เคเบิลทีวี จ ากัด ช่องรายการ KTV โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาต
เดิมสิ้นอายุ  
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
 วาระที่ ๔.๘  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุของ บริษัท 
สุขทรรศน์ จ ากัด ช่องรายการ S CHANNEL (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท สุขทรรศน์ จ ากัด ช่องรายการ S CHANNEL โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ  

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

 
วาระที่ ๔.๙  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของมหาวิทยาลัย 
มหิดล ช่องรายการ รามาแชนแนล (Rama Channel) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ช่องรายการ รามาแชนแนล (Rama Channel) โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ



๑๑ 
 

ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท    
ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จ านวน ๑๖ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด จ านวน ๑๖ ช่องรายการ โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ดังนี ้

๑.๑  ช่องรายการ EURO News ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์ 
ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๑.๒  ช่องรายการ Sky News ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๓  ช่องรายการ Fox News ประเภทช่องรายการ ข่าวทั่วไปหรือเหตุการณ์
ปัจจุบัน ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๔  ช่องรายการ Nat Geo People ประเภทช่องรายการ เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๕  ช่องรายการ Baby TV ประเภทช่องรายการ เด็ก เยาวชน ครอบครัว 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๖  ช่องรายการ Fox Sport ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๗  ช่องรายการ Fox Sports 2 ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๘  ช่องรายการ Fox Sports 3 ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๙  ช่องรายการ Fox Sport News ประเภทช่องรายการ กีฬา การท่องเที่ยว 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๑๐ ช่องรายการ Star World ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะบันเทิงและอื่นๆ 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๑๑ ช่องรายการ VHD ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะบันเทิงและอื่นๆ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๑๒ ช่องรายการ Star Chinese Movies ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะ
บันเทิงและอื่น ๆใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 



๑๒ 
 

๑.๑๓ ช่องรายการ FX HD ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะบันเทิงและอื่นๆ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๑๔ ช่องรายการ Fox Thai ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะบันเทิงและอื่นๆ
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๑๕ ช่องรายการ Fox Actions Movies ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะ
บันเทิงและอื่น ๆใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

๑.๑๖  ช่องรายการ Channel M ประเภทช่องรายการ ปกิณะกะบันเทิงและ            
อื่น ๆ ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

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

 
 วาระที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ท่ีไม่ใช้

คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท สตาร์ เคเบ้ิล 
ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวสาร/สาระท้องถิ่น stv (คณะอนุ กรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ข่าวสาร/สาระท้องถ่ิน stv โดยก าหนดให้มีใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  

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

 
วาระที่ ๔.๑๒  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท 
เสียงประชาชนไทย จ ากัด ช่องรายการ 13 สยามไทย (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

    
 มติท่ีประชุม 

๑.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด ช่องรายการ 13 สยามไทย เนื่องจากพบประวัติการร้องเรียนจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติว่าเป็นการกระท าความผิดและ



๑๓ 
 

คณะกรรมการยังไม่มีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด จึงก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเปน็การ
กระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่
เท่ากับ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

(๒) หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลัง
จากที่อายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที  

๒.   เห็นควรแจ้งให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
เร่งติดตามผลแห่งการกระท าความผิดตามกฎหมายอาหารและยาโดยเร็วและหากว่าเป็นที่ยุติแล้วจะได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพื่อหน่วยงานด้านการอนุญาตจะได้น าผลการ
ด าเนินการดังกล่าวไปพิจารณาเงื่อนไขการก าหนดใบอนุญาตตามมติ กสท. โดยเคร่งครัดต่อไป 

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

 
วาระที่ ๔.๑๓  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ภายหลัง
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ของบริษัท  ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จ ากัด ช่องรายการ WHITE 
CHANNEL (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท  ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จ ากัด ช่องรายการ  WHITE CHANNEL โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่
วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  

๒.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ 
บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จ ากัด ช่องรายการ  WHITE CHANNEL โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เนื่องจากบริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย 
จ ากัด ยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายหลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

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

 



๑๔ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ 
จ านวน ๒ ราย ๓ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.  อนุญาตให้บริษัท ทรู วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการตาม
ค าร้องของบริษัท ดังนี้ 
  ๑.๑   เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก Toon เป็น ช่ือช่องรายการ TRUE 
SPARK JUMP  
  ๑.๒  เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก  TRUE SPARK เป็น ช่ือช่องรายการ 
TRUE SPARK PLAY 
 ๒.  อนุญาตให้บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด  ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น ความถ่ี เปลี่ยนแปลง      
ช่ือช่องรายการจาก Bombay Movies เป็น ช่ือช่องรายการ Cool Channel ตามค าร้องของบริษัท 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การอนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม  (คณะอนุกรรมการพิจารณา

อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  แบบบอกรับ
สมาชิก จ านวน ๒ ราย ๓๓ ช่องรายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘ และให้ส านักงาน กสทช. แจ้งก าชับ
ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี ้

 ๑.๑   ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ จัดท าและเสนอผังรายการหลักอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการก่อนออกอากาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามข้อ ๑๒ ของประกาศ กสทช.  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๖  
โดยเคร่งครัดในครั้งต่อไป 

 ๑.๒  ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการให้เป็นไปตาม
ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับการอนุมัติให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการการโฆษณาอาหารและยา และส านัก
ก ากับผังรายการและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ใน
การติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ และประกอบการพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปี 



๑๕ 
 

๓. ทราบการด าเนินการออกค าสั่งทางปกครอง ให้แก่บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
จ านวน ๓ ใบอนุญาต และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด จ านวน ๓๐ ใบอนุญาต กรณีไม่น าส่งผังรายการ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ภายในก าหนดระยะเวลา ตามติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙   

 
 หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 
  
วาระที่ ๔.๑๖ การเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ของบริษัท อาร์.เอส. 

เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ 8 (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบการแก้ไขเวลาออกอากาศข่าวในพระราชส านักของบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน 

จ ากัด ช่องรายการ 8 ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทุกวันเสาร์     
จากเวลา ๒๓.๐๕ น. เป็นเวลา ๒๑.๓๕ น. ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒. ทราบการออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. 
ของ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 8 ดังนี ้

๒.๑   วันจันทร์ – วันเสาร์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๒.๒  วันศุกร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

๓.  อนุญาตให้ บริษัท อาร์ .เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 8 ออกอากาศ 
ข่าวในพระราชส านักภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจบการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวย ดังนี ้

๓.๑ วันอาทิตย์ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๑๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม –  
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 

๓.๒ วันอาทิตย์ เวลา ๒๒.๑๐ – ๒๒.๒๐ น. ตั้งแต่วันที่  ๓๐ เมษายน –  
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๔.  ไม่อนุญาตให้ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ 8 ออกอากาศข่าว
ในพระราชส านักเวลา ๒๑.๕๕ – ๒๒.๐๕ น. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และให้ บริษัทฯ แก้ไขผังรายการ 
ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๔/๒๕๕๙  (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช. และ กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 



๑๖ 
 

หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๗ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๘ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๒๒/๒๕๕๙ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๙  การขยายระยะเวลายื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ท่ีได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานี

วิทยุกระจายเสียงตามบทเฉพาะกาลข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการ 
ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ี ออกไปโดยให้มี
ก าหนดระยะเวลาในการส่งรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานี วิทยุกระจายเสียงภายในวันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการขยายระยะเวลาการยื่นรายงานการแพร่
แปลกปลอม ตามบทเฉพาะกาลข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งของประกาศ ฯ ดังกล่าว ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียง      
ที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อทราบต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๐ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุท้องถิ่นฉะเชิงเทราสถานี
วิทยุกระจายเสียง ซิตี้เรดิโอ (ชื่อเดิม ท้องถิ่นไทย คนหนองกี่) ระบบเอฟเอ็ม 
คลื่นความถี่ 97.25 MHz (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๓ – 

๑๐.๒๑ น. และ ๑๐.๔๒ – ๑๐.๔๓ น.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุท้องถ่ินฉะเชิงเทรา  สถานีวิทยุกระจายเสียง    
ซิตี้เรดิโอ (ช่ือเดิม ท้องถ่ินไทย คนหนองกี่ ) ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 97.25 MHz ออกอากาศโฆษณา



๑๗ 
 

ผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
ได้เปรียบเทียบปรับ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุท้องถ่ินฉะเชิงเทรา  สถานีวิทยุกระจายเสียง ซิตี้เรดิโอ (ช่ือเดิม 
ท้องถ่ินไทย คนหนองกี่) ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ 97.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว  
คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑      
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุท้องถ่ินฉะเชิงเทรา     
สถานีวิทยุกระจายเสียง ซิตี้เรดิโอ (ช่ือเดิม ท้องถ่ินไทย คนหนองกี่) ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 97.25 MHz  
ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที     
หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุท้องถ่ินฉะเชิงเทรา สถานีวิทยุกระจายเสียง ซิตี้เรดิโอ (ช่ือเดิม ท้องถ่ินไทย คนหนองกี่)  
ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 97.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้วให้ส านัก 
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

 
วาระที่ ๔.๒๑ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นการชั่วคราว  (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค       
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ

โทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ได้กระท าการอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาหารและยาซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระท า  
ที่ เป็นการ เอาเปรียบผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แต่คดียัง ไม่ ถึงที่ สุด   
จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ระงับการกระท าที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวโดยทันที หากฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว ให้ปรับทางปกครองเป็นจ านวนวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ได้แก่ 

 ๑.  ผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๒ ราย ๒ สถานี 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑  สถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดล าปาง 
คลื่นความถ่ี FM 89.50 MHz โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีอาร์เอส มีเดีย 

  ๑.๒  สถานีวิทยุกระจายเสียงมายฮาร์ท เรดิโอ คลื่นความถ่ี 100.00 MHz  
โดยสมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง 



๑๘ 
 

 ๒.   ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิ้ล)  จ านวน 
๓ ราย ๓ ช่องรายการ ได้แก่ 

 ๒.๑ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ       
Hit Variety 

 ๒.๒  บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ โชคดี ทีวี 
 ๒.๓ บริษัท ที วี เค จ ากัด ( ช่ือเดิม บริ ษัท โฮม คอร์ปอเร ช่ัน จ ากัด )          

ช่องรายการ Home Channel  
  

วาระที่ ๔.๒๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) (ส านักก ากับ
ผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ขยายระยะเวลาการน าเสนอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

สาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) ต่อที่ประชุม กสท. ไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
วาระที่ ๔.๒๓ เรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Wake Up News          

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันท่ี ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา         
ผู้ประกาศกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.))  
 
มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

วาระที่ ๔.๒๔ การขยายระยะเวลาของคณะท างานพิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ส านักก ากับและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบการขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะท างาน

พิจารณาการกระจายเสียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปอีก ๓ เดือน นับตั้งแต่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
หมายเหต ุ รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 



๑๙ 
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