
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

 
 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

                                      รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๓                   เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗   
: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๔                  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑   การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง                 ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   
: กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๒   การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงหนองหว้า คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕  MHz จังหวัด
หนองบัวล าภ:ู กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๓   การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  : กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑) 

๔.๔   การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง



หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖  : กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ 
(ปส.๓) 

๔.๕   การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน ๒ ราย ซึ่ง
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการ
ขัดหรือแย้งกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๖   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า)  :  กลุ่มงานรับ
เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (รส.) 

๔.๗   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๔๐๓/๒๕๕๖  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๘   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๓๑๓๓/๒๕๕๕  : กลุ่มงาน
กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) 

๔.๙   การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ ในปี 
๒๕๕๗ : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕                  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.   พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน์                                                              ประธานกรรมการ 
๒.   พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ                                                          กรรมการ 
๓.   พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   งามสง่า                                                       กรรมการ 
๔.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                       กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์                                                         กรรมการ 
๖.   นายสมบัติ   ลีลาพตะ                                                                  ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์                             เลขานุการ กสท. 
      รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗.   พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
๘.   นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 



ผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ – ๓ 
๙.   นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์  
  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.        นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์            เลขานุการประธาน กสท. 
๒.        นายพสุ  ศรีหิรัญ                                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและ

จัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓.        นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม                       พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔.        นายตร ี บุญเจือ                                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕.        นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์                   พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖.        นางนันท์นภัส  ปัญญา                           พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗.        นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า                         พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘.        นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ                 พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๙.        นางสาวบังอร  ไล้ทองค า                        พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๐.    นางสาวมณีนุช  อ่อนกัน                         พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๑.    นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ                   ลูกจ้าง 
  
  
  
เริ่มประชุม                          ๐๙.๓๐ น. 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
วันนี้(วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) ส านักงาน กสทช. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือใน
การทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ 
หอประชุมชั้น ๒ ส านักงาน กสทช. โดยจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเข้าร่วมลงนามบันทึกความ
เข้าใจรวมทั้งสิ้น ๘ องค์กร ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  
กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ตามแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยเนื้อหาส าคัญของบันทึกความ
เข้าใจในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างความเข้าใจ และก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างส านักงาน กสทช. หน่วยงาน 
ในหน้าที่ก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่ กับภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมทางด้าน
มาตรฐานทางเทคนิค ที่เอ้ือต่อการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  ของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพ่ือเตรียม



ความพร้อมทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่ก่ีปี
ข้างหน้า จึงเรียน กสทช. ทุกท่าน หากมิได้มีภารกิจอ่ืนใด ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว  

  
มติที่ประชุม      ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี  

๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส.)) 

  

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยให้เพิ่มเติม มติที่ประชุม ระเบียบวาระ 
ที่ ๔.๖  เป็นข้อ ๔ ดังนี้ 

“๔.  ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อหนังสือร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมของบริษัท อสมท.จ ากัด(มหาชน) และน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพ่ือทราบต่อไป” 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๓.๑    รายงานการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (กสท.)) 

                   
                    มติที่ประชุม      ทราบ 
          

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี ๔.๑    การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย ดังปรากฏรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ 
ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต  



  

วาระท่ี ๔.๒    การพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
หนองหว้า คลื่นความถี่ ๘๘.๒๕ MHz จังหวัดหนองบัวล าภู (กลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

อนุมัติให้สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองหว้าเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่จากเดิม 
๘๘.๒๕ MHz  เป็น ๘๘.๗๕ MHz โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

๑. การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ีของสถานีจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อส านักงาน กสทช. ได้รับ
ผลการตรวจสอบเครื่องส่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ีคณะกรรมการก าหนด และต้องตรวจสอบ
เครื่องส่งให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

๒. เมื่อเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
ประกอบการอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานี ดังนี้ 

๒.๑  ที่ตั้งสถานีต้องเป็นไปตามที่ตั้งเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ คือ
เลขที่ ๓๓ หมู่ ๗ ต าบลหนองหว้า อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 

๒.๒  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึง
พ้ืนดินที่ตั้งสายอากาศนั้นก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ 
ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่
ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากส านักงาน หรือ
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้ลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกับส านักงาน กสทช. เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

๒.๓  ความเข้มของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรทางอากาศ
จากที่ตั้งสายอากาศมีค่าไม่เกิน ๕๔ dBµv/m โดยสามารถตรวจวัดได้ตาม Recommendation ITU-R 
SM.378  

๒.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting 
Amplifier หรือ Audio Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ  

๒.๕  หากปรากฏภายหลังว่าการตั้งสถานีก่อให้เกิดการออกอากาศรบกวนคลื่นความถี่กับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับสิทธิใน
การประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.



๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ หรือกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือกิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  สถานีที่ยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงคลื่นดังกล่าว จะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ท่ีก่อให้เกิด
การรบกวน ทันทีท่ีได้รับแจ้งจากส านักงาน กสทช. 

  

วาระท่ี ๔.๓    การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)) 

  

มติที่ประชุม      

                   ๑. กรณีผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง และมิได้ยื่นต่ออายุ
หรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ 
วันนับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง จ านวนทั้งสิ้น  ๕๘ สถานี  ให้ระงับการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงทันที ทั้งนี้ มอบหมายให้ กลุ่มงานภูมิภาค  (ภภ.) ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบและ
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
                   ๒. การสิ้นสุดอายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและระงับการทดลอง
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑. ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในการยื่นค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วย
การเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
                   ๓. ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้ด าเนินการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการหรือยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเดิมสิ้นสุดลง ให้ถือว่าผู้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไป และให้ทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาไม่อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง อนึ่ง การยื่นขอขยายระยะเวลา ให้ยื่นได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน  
                   

วาระท่ี ๔.๔     การอนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๖ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๓ (ปส.๓)) 

  

มติที่ประชุม อนุมัติผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๗ ก่อนด าเนินการออกอากาศ ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. จ านวน ๖ สถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ านวน ๖ สถานี สถานี



วิทยุกระจายเสียงกรมเจ้าท่า สถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) ตามท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ 

                   

วาระท่ี ๔.๕    การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จ านวน ๒ ราย ซ่ึงปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการขัดหรือแย้งกับการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  

มติที่ประชุม      

                   ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด (ช่องรายการ OHO 
Channel) ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ BB Maxxi และบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จ ากัด (ช่อง
รายการ Mix24 Vareity) ออกอากาศผลิตภัณฑ์ Turbo Max Maxima โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมายจากคณะกรรมการอาหารและยา อันเป็นการกระท าท่ีมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการ      เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังนั้น ที่ประชุม กสท. จึงมีมติ 

๑. ให้มีค าสั่งให้บริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด และบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จ ากัด ระงับการ
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยทันทีที่ได้รับแจ้งค าสั่ง หากยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการ จะก าหนด
มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓     โดยการปรับทางปกครองไม่เกิน ๕ ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ตลอดเวลา
ที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น 

๒. ให้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ประเภทช่องรายการให้กับ บริษัท อาธีน่า 
มีเดีย จ ากัด และบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จ ากัด ภายหลังจากท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง โดยมีระยะเวลา
ใบอนุญาต         ๓ เดือน และให้ส านักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบเนื้อหารายการของช่องรายการทั้งสองอย่าง
ใกล้ชิด 

  
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นโดยได้จัดท าบันทึกตามแนบ 
  

วาระท่ี ๔.๖    สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า) (กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)) 

  



มติที่ประชุม      ให้ส านักงาน กสทช. น าไปสรุปและวิเคราะห์ พร้อมมีความเห็นแล้ว
เสนอ  ต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้ง 

  

วาระท่ี ๔.๗    การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๒๔๐๓/๒๕๕๖ (กลุ่มงานกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดี 
๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

  

วาระท่ี ๔.๘    การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๓๑๓๓/๒๕๕๕ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

  
มติที่ประชุม      
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ และ กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดี 
๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

                   
วาระท่ี ๔.๙    การส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาในต่างประเทศ ในปี 

๒๕๕๗      (กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

  

มติที่ประชุม      ทราบ 

                   
  

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
  
                   

เลิกประชุมเวลา           ๑๓.๑๕ น. 
 


