
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

  ---------------------------------------------------  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
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. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์         เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 

๙. นางสาวกอกนก   กิจบาลจ่าย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร     ผู้ช่วยเลขานุการ 
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๔. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๕. นางเยาวมาลย์  จุ้ยเจริญ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๖. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 

 

๘. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาววิไลลักษณ์  โคตาสูตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นายพงศธร  จันอยู่ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๕. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๗. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้เปิดการอบรมให้กับผู้ประกาศข่าวหัวข้อ "รู้รอบเรื่องทีวีดิจิตอลเพื่อ
บอกต่อ" จัดโดยส านักงาน กสทช. เพื่อให้ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องไปบอกต่อให้ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอล และท าให้ประชาชนเปลี่ยนมารับชมโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลเร็วข้ึน  

๒. กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ได้รับเชิญจาก น.พ. วีระพันธ์ สุพรณไชยมาตย์  ผอ. โรงพยาบาลขอนแก่น ไปบรรยาย
เรื่องเกี่ยวกับ ทีวี ดิจิตอล  ในหัวข้อ “ก้าวใหม่ทีวีไทย..ในระบบดิจิตอล ” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเพิ่มทักษะความรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยให้กับ  แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมทั้งภาคประชาชนในจังหวัด 

๓.  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยใช้มติคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้เชิญอาร์เอสฯ และ PSI มาช้ีแจงแนวทางการ
เยียวยาผู้บริโภค กรณีที่ซื้อกล่องไปแล้ว ซึ่งทั้ง ๒ บริษัทยินดีที่จะให้คืนกล่อง และจะส่งแผนในการเยียวมาให้
ส านักงาน กสทช. ภายในสัปดาห์นี้ แล้วจะได้น าเข้าคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และแจ้งให้ กสท. ทราบ
ต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 
๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  แล้ว โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
วาระที่ ๒.๒    รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  แล้ว โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๔/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กส.)) 
ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 

กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น  ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตามผล         
การด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ เพื่อโปรดทราบ 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๗ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กส.)) 
ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้มีการประชุม 

กสท. ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น  ฝ่ายเลขานุการ กสท. ได้ติดตามผล            
การด าเนินงานตามมติ กสท. ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ เพื่อโปรดทราบ 

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 

 

วาระที่ ๓.๓    ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน สอบถาม และการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักบริการข้อมูลกลาง (บภ.)) 
ส านักบริการข้อมูลกลาง ขอน าส่งข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗   จ านวน 
๑,๔๒๕ เรื่อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสนับสนุนการเปลี่ยน

ผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลให้แก่ประชาชนทราบด้วย 
 
วาระที่ ๓.๔    ข้อคิดเห็นต่อร่างข้อบทการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย – 

สหภาพยุโรป (ส านักการต่างประเทศ (ตย.)) 
 

ส านักงาน กสทช. โดย ส านักงานต่างประเทศ (ตย.) ได้จัดส่งเอกสารร่างข้อบทด้าน
การค้าบริการและร่างกฎระเบียบภายในประเทศภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรี-ไทย-สหภาพยุโรปมีขอบเขต
การบังคับใช้ไม่ครอบคลุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอต่อที่ประชุม กสท . เพื่อโปรดทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕    ค าพิพากษาในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ.๔๑๓/๒๕๕๗ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองหมายเลขด าที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗ ระหว่าง 

บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ ส านักงาน 
กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไดก้ าหนดประเด็นการพิจารณาและได้พิพากษา ดังนี้ 

๑. บริษัท อาร์เอสฯ เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล หรือไม่  ศาลเห็นว่า บริษัท อาร์
เอสฯ เป็นผู้ได้รับสิทธิจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ FIFA ให้เป็นผู้แพร่ภาพและเสียงการแข่งขันฟตุบอลโลก
รอบสุดท้าย ๒๐๑๔ จึงย่อมสามารถน ารายการที่ได้รับสิทธิไปด าเนินการเผยแพร่ได้ในหลายช่องทาง แตโ่ดยผลของ
ประกาศ Must Have ท าให้บริษัท อาร์เอสฯ ไม่อาจเผยแพร่รายการดังกล่าวในกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีได้ และ 
มีผลกระทบต่อการท าธุรกิจของบริษัท อาร์เอสฯ ดังนั้น  บริษัท อาร์เอสฯ  จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายจากประกาศของ กสทช.ที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  

๒. ประกาศ Must Have เป็นประกาศที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่  
ศาลเห็นว่า กสทช. มีอ านาจออกประกาศตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง(๖) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  แม้จะมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิของบริษัท อาร์เอสฯ แต่เป็นการกระท าโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
และไม่เกินกว่าความจ าเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิของบริษัท อาร์เอสฯ อีกทั้งยังมี



๕ 

 

เจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
นอกจากนี้ ตามประกาศดังกล่าวมิได้ห้ามมิให้บริษัท อาร์เอสฯ แสวงหาผลประโยชน์หรือเผยแพร่ทางโทรทัศน์
ทั้งหมดแต่อย่างใด จึงไม่ใช่กรณีประกาศที่พิพาทขัดต่อมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗  

๓. ประกาศ Must Have      ฎ                                               
                                                                                                      
กรณีจึ                                                                               
         ที่มีสิทธิอยู่เดิม ซึ่งมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ 
กสทช.อาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุน หรือสนับสนุนหรือส่งเสริมด้วยวิธีการอื่น อันเป็นการชดเชยต่อ
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้ด าเนินการ ซึ่ง กสทช.สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลกระทบต่อบริษัท อาร์เอสฯ 
ก่อนออกประกาศที่พิพาทได้  แต่ไม่ปรากฏว่ามีการพิจารณากรณีดังกล่าวก่อนออกประกาศที่พิพาทแต่อย่างใด  
ส่วนการเผยแพร่รายการฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายย่อมเป็นไปตามที่เจ้าของลิขสิทธ์ิในขณะนั้นจะพิจารณาการ
ประกาศให้เผยแพร่ทางบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงไม่ใช่
สิทธิที่มีกฎหมายรับรองให้ด ารงอยู่โดยไม่อาจลบล้างได้  ดังนั้น การน าข้อก าหนดตามข้อ ๓ ประกอบกับรายการ
ล าดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศที่พิพาท มาใช้บังคับกับบริษัท อาร์เอสฯ ซึ่งได้รับสิทธิในการแพร่ภาพและ
เสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่แล้วในขณะที่ออกประกาศดังกล่าว  จึงไม่เป็นธรรมกับบริษัท อาร์เอสฯ และเป็น
การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  กรณีจึงไม่อาจน าประกาศดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ได้   
แต่ประกาศดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับกรณีอื่นอันเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอยู่เช่นเดิม 

พิพากษาให้เพิกถอนข้อ ๓ ประกอบกับรายการล าดับที่ ๗ ของภาคผนวกตามประกาศ
ที่พิพาท โดยให้การเพิกถอนมีผลเฉพาะแก่บริษัท อาร์เอสฯ เท่านั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ โดยประกาศดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับกรณีอื่นอยู่เช่นเดิม 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติและสภาพปัญหาต่าง ๆ ของรายการ

อื่น ๆ ที่จะมีข้ึนในอนาคตในลักษณะเดียวกันกับรายการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ๒๐๑๔  ที่จะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาก่อนการถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ต่อไป   

 
วาระที่ ๓.๖    เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด ด าเนินการปรับปรุงกล่องรับ

สัญญาณดาวเทียมให้อัพเดทช่องรายการโดยอัตโนมัติ (เลขท่ี ๓๒/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
ด้วย มีผู้ร้องเรียนแจ้งว่า เป็นผู้ใช้บริการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม C-Band รุ่น 

Bonus ของบริษัท พีเอสไอ โฮลดิ้ง จ ากัด ประเภทไม่มีค่าบริการรายเดือน ประสบปัญหาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
บริษัทฯ ไม่อัพเดทช่องรายการอัตโนมัติให้ผู้ร้อง (OTA) ผู้ร้องได้ติดต่อไปที่บริษัท พีเอสไอฯ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเลิกท า
การอัพเดทให้โดยอัตโนมัติแล้ว หากต้องการรับชมจะต้องเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่พร้อมช าระเงิน 



๖ 

 

จ านวน ๖๐๐ บาท หรือหากต้องการรับชมระบบ HD ต้องช าระเงิน จ านวน ๑,๖๙๐ บาท กรณีต้องการให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการติดตั้งจะต้องช าระเงิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ กล่อง ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการหลอกลวงและเอา
เปรียบผู้บริโภค จึงขอให้บริษัท พีเอสไอฯ ด าเนินการปรับปรุงกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้อัพเดทช่องรายการ
โดยอัตโนมัติ (OTA) 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนและพบว่า
ปัญหาที่เกิดข้ึนเกิดจากกล่องรับสัญญาณรุ่น Bonus ของผู้ร้องเป็นกล่องรุ่นเก่า ถูกผลิตและจ าหน่ายตั้งแต่
ประมาณปลายปี ๒๕๔๖ จนถึงกลางปี ๒๕๕๐ ขณะนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีและการติดตั้งระบบปรับช่องรายการ
อัตโนมัติ หากต้องปรับจูนต้องกระท าด้วยตนเอง ซึ่งประเด็นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ มิใช่เกิดจากเจตนาที่จะกระท าให้ผู้ร้องไม่สามารถรับชมรายการได้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อมีปัญหาในการรับชมผู้ร้องได้เคยน าไปให้บริษัทฯ ท าการปรับจูนจน
สามารถใช้การได้แล้วครั้งหนึ่ง แต่เมื่อผู้ร้องน ากลับไปใช้งานที่บ้านและเกิดปัญหาข้ึนอีก บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนกล่อง
รับสัญญาณรุ่นให้แก่ผู้ร้อง โดยให้น ากล่องรุ่นเก่ามาแลก ซึ่งผู้ร้องพอใจการเยียวยาของบริษัทฯ และยินดียุติข้อ
ร้องเรียน  

 
 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗    ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้ส่งหนังสือที่ RTBPF 

๐๕๓/๒๕๕๗ เรื่อง ข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนประชาชนในการรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยกลุ่มผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้มีการประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้น าเสนอข้อเรียกร้องต่อ กสทช. ดังนี ้

๑. ด าเนินการเร่งรัดให้มีการติดตั้งโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินตามแผนงาน 
เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงและใช้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด 

๒. ด าเนินการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถใช้บริการโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๒.๑  ควรสนับสนุนโดยการแจกคูปองส่วนลดแก่ประชาชน และคูปองดังกล่าว
สามารถน าไปใช้แลกซื้อได้ทั้งเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือเคเบิลได้เสมอภาคทุกยี่ห้อ ที่ได้มาตรฐานตามที่ กทปส. ได้ก าหนดเอาไว้ 

 ๒.๒  กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิล และกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลควรเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณภาพได้ทั้งแบบความคมชัดสูง (HD) และระบบ
ความชัดปกติ (SD)  

 ๒.๓  ผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทุก
ประเภทจะต้องจัดเรียงหมายเลขช่องให้ตรงกันกับหมายเลขช่องตามผลการประมูลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.  



๗ 

 

 ๒.๔  คุณภาพกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลควรสัมพนัธ์กบั
ราคาขายที่ต้องมีการรับรองและประกันคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิต 

๓.  การก าหนดมูลค่าคูปอง ควรอยู่ในระดับที่ประชาชนยอมรับได้ ซึ่งราคาไม่ควรที่จะ
ต่ าเกินไปจนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่ได้คุณภาพมาตรฐานการรับชม ตลอดจนอายุการใช้งานหรือสูง
เกินงบประมาณที่ กสทช. ก าหนด 

๔.  ด าเนินการแจกคูปองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗ 
๕.  ก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเร่งรัดการกระจายคูปองให้ถึงประชาชนให้เร็วสุด 

และมากที่สุด 
 
 มติท่ีประชุม ทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

  ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน ปส.๑ ได้เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาค าขอ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จ านวน
ทั้งสิ้น ๒๗ ราย ดังต่อไปนี้ 

๑.  ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ  จ านวน ๒๔ ราย 
๒.  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  จ านวน   ๓ ราย 
๓.  ประเภทกิจการบริการชุมชน  จ านวน   ๐ ราย 

 ทั้งนี้ ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ให้มีระยะเวลา ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

  
 มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๗ ราย ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๑ ทั้งนี้ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. และ 
คสช. ก าหนด 

 



๘ 

 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่า งวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

๑.   ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น 

๒.   ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่
ผู้ทดลองประกอบกิจการ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเสนอต่อที่
ประชุม กสท. เพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้  

๒.๑   เพื่อทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.๒   ระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองออกอากาศ
วิทยุกระจายเสียงที่มิได้ต่ออายุหรือมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง จ านวน ๘ สถานี โดย
ให้ระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงทันที ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักแผนและวิศวกรรมในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) ตรวจสอบและด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป) 

๒.๓   การระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๒.๒ ไม่ตัดสิทธิ
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วย
การเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
 มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบ

กิจการระหว่างวันที่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นต่ออายุหรือมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิม
สิ้นสุดลงจ านวน ๘ สถานี ดังปรากฏรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายเอกสารแนบ ๒ โดยทันที และมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. โดยสายงานการบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการใหม่
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน 
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ ให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลอง
ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
ความผิด ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

๔. ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ กสท. และ 
คสช. ก าหนด 



๙ 

 

วาระที่ ๔.๓ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง(ปส.๑)) 

๑.    ตามที่ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ได้จัดส่งผังรายการหลักและสัดส่วนรายการ
ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 

๒. ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๑ ได้พิจารณาแล้ว สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ผัง
รายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ดังนี ้

 ๒.๑ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ที่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มีจ านวน  
๕๘ สถาน ี

 ๒.๒ ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ที่ยังไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ มีจ านวน 
๔ สถาน ี

๓. เพื่อให้การด าเนินการตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๑ จึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ดังนี ้

 ๓.๑ อนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน ๖๒ สถานี ดังนี ้

  ๓.๑.๑  เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุบริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๕๘ สถานี ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลัก 
ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๕๘ สถานี เพื่อให้น าส่งเนื้อหารายการโดยย่อ 
พร้อมระบุประเภทรายการ เพื่อใช้ในการก ากับดูแล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการก ากับดูแลตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ๓.๑.๒  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของ
สถานีวิทยุบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔ สถานี ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาผัง
รายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔ สถานี ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง และส่งเอกสารเพิ่มเติม ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ต่อไป 

 ๓.๒ เห็นชอบการออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ในช่วงเวลา ๑๘.๐๑ – 
๑๘.๐๖ น. ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 

มติท่ีประชุม   

๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๕๘ สถานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ ทั้งนี้ มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
แจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ อสมท (จ ากัด) มหาชน จ านวน ๕๘ สถานี  

๒. เห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุ บริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๔ สถานี 



๑๐ 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ต่อไป 

๓. เห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ให้
น าส่งเนื้อหารายการโดยย่อ พร้อมระบุประเภทรายการของสถานีวิทยุ บริษัท อสทม จ ากัด (มหาชน) ตามข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการก ากับ
ดูแลตามประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๔. เห็นชอบการออกอากาศข่าวในพระราชส านัก ในช่วงเวลา ๑๘.๐๑ – ๑๘.๐๖ น. 
ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของการออกอากาศรายการ
ข่าวในพระราชส านักในเวลาที่มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถออกอากาศได้ในเวลาปกติให้ออกอากาศระหว่างเวลา 
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. และให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อขอความเห็นชอบต่อ กสท. เป็นราย
กรณี 

 

หมายเหตุ   กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ  ขอสงวนความเห็นในส่วนของการ
ปรับปรุงการออกอากาศรายการข่าวในพระราชส านักว่า ไม่สมควรอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาออกอากาศ
รายการข่าวในพระราชส านัก   

 

วาระที่ ๔.๔ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่อง
รายการ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)/ คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี) 

๑. ตามที่ มีผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ขอยกเลิกการประกอบกิจการ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่อง
รายการ ดังนี้ 

 ๑.๑ บริษัท แซทเธิลไลท์ เวิร์ล มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ OK TV โดยระบุวันที่
ประสงค์จะยกเลิกการประกอบกิจการฯ คือ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๒ บริษัท ไนท์เพจเจส อินโนเวช่ัน จ ากัด ช่องรายการ อารมณ์ดี ทีวี โดยระบุ
วันที่ประสงค์จะยกเลิกการประกอบกิจการฯ คือ วันที่ กสท. มีมต ิ

๒. ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ พิจารณาแล้วจึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อ
พิจารณา ดังนี้ 

 ๒.๑ อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ขอยกเลิกการประกอบกิจการ จ านวน ๒ 
ราย ๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ บริษัท แซทเธิลไลท์ เวิร์ล มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ OK TV โดย
ระบุวันที่ประสงค์จะยกเลิกการประกอบกิจการฯ คือ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 



๑๑ 

 

  ๒.๑.๒ บริษัท ไนท์เพจเจส อินโนเวช่ัน จ ากัด ช่องรายการ อารมณ์ดี ทีวี 
โดยระบุวันที่ประสงค์จะยกเลิกการประกอบกิจการฯ คือ วันที่ กสท. มีมต ิ

 ทั้งนี้ ให้ทั้ง ๒ ราย ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้ง 

๒.๒ ในกรณีการยกเลิกช่องรายการที่เคยตรวจพบว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับ
กฎหมายอาหารและยา ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จ านวน ๒ ราย  
๒ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑  บริษัท แซทเธิลไลท์ เวิร์ล มีเดีย จ ากัด ช่ือช่องรายการ OK TV  ยกเลิก
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๑.๒  บริษัท ไนท์เพจเจส อินโนเวช่ัน จ ากัด ช่ือช่องรายการ อารมณ์ดี ทวี 
ยกเลิกตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

๒. กรณีการยกเลิกช่องรายการที่เคยตรวจพบว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
อาหารและยา ให้ส านักงาน กสทช. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไว้ด้วย 

๓.  เห็นควรให้มีการปรับปรุงมติการประชุม กสท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง ก าหนดวันยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มติข้อ ๒ เป็นดังนี้ “กรณีค าร้องขอยกเลิกการประกอบกิจการระบุวันที่จะยกเลิกการประกอบกิจการ (วันสิ้นสุด
การออกอากาศ) ไว้ในค าร้องขอ ให้ผู้ประกอบกิจการยกเลิกการประกอบกิจการ (สิ้นสุดการออกอากาศ) ตาม
วันที่ระบุไว้ในค าร้องขอนั้น 

 

วาระที่ ๔.๕ การพิจารณาแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก เพ่ิมเติม  (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ปส.๓)) 

๑. ตามที่ มีผู้รับใบอนุญาตที่แจ้งความประสงค์ให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับ
สมาชิก จ านวน ๗ ราย ได้ยืนยันรูปแบบการให้บริการโครงข่ายมายังส านักงาน กสทช. ในการนี้คณะอนุกรรมการ
กิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณารูปแบบการ
ให้บริการของผู้รับใบอนุญาตทั้ง ๗ ราย และเห็นควรน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

 ๑.๑ กรณีบริษัท เซิร์ตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด มีความครบถ้วนในการเป็น
โครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก 



๑๒ 

 

 ๑.๒ กรณีบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) มีความครบถ้วนในการเป็นโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก 

 ๑.๓ กรณีบริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด เห็นควรให้มีการลงพื้นที่
เยี่ยมชมการประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

 ๑.๔ กรณีบริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท ลีโอ เทคโนโลยี 
แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เห็นควรให้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

 ๑.๕ บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด เป็นการให้บริการผ่านโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต มิใช่เป็นการให้บริการผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีที่สามารถให้บริการ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ข้อ ๒ จึงไม่สามารถพิจารณาให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นโครงข่ายแบบ
บอกรับสมาชิกตามประกาศดังกล่าวได้ 

๒. ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๓ จึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๒.๑ เพื่อให้ผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  

ที่ให้บริการโครงการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถด าเนินการภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ดังนั้นเห็นควรพิจารณาดังนี้ 

  ๒.๑.๑ เห็นชอบการยืนยันประเภทให้บริการโครงข่ายแบบบอกรบัสมาชิก 
ที่สามารถรับรองการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก จ านวน ๓ โครงข่าย ได้แก่ 

   ๑) บริษัท เซิร์ตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
   ๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
   ๓) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
   โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตาม

มติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด กล่าวคือ 
   ๑. ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถน าบริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ (ช่องรายการ) แบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น มาออกอากาศผ่านโครงข่ายของตน 
   ๒. ผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องก าหนดรหัสสัญญาณหรือก าหนด

เงื่อนไขอื่นใดในท านองเดียวกัน ในทุกบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ก่อนด าเนินการส่งสัญญาณ
จากโครงข่ายของตน 

   ๓. ผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องสามารถบริหารจัดการบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ที่โครงข่ายจะน าไปให้บริการได้ 

   ๔. ผู้รับใบอนุญาตฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายน าไปเผยแพร่หรือให้บริการ โดยให้ถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการได้รับอนุญาตให้บริการโครงข่าย ข้อ ๓ (๙) และ (๑๐) โดยเคร่งครัด หากผู้ให้บริการโครงข่ายไม่
ด าเนินการตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติอันเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต และมีผลให้เกิด
โทษทางปกครองและโทษตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ในภาวการณ์ปัจจุบันกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายความถึงค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย 



๑๓ 

 

  ๒.๑.๒ เห็นควรให้มีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยลงพื้นที่ตรวจสอบ
การให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 

   ๑) บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด 
   ๒) บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
   ๓) บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
  ๒.๑.๓ กรณีของบริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด ไม่สามารถ

พิจารณาได้ เนื่องจากเป็นการให้บริการทางโครงข่ายระบบอินเตอร์เน็ต อันมิใช่เป็นการให้บริการทางโครงข่าย
ระบบดาวเทียมหรือเคเบิล ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ ก าหนด 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการยืนยันประเภทให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก ที่สามารถ
รองรับการให้บริการแบบบอกรับสมาชิก ซึ่งสามารถด าเนินการภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๗ จ านวน ๓ โครงข่าย ได้แก่ 

๑.๑  บริษัท เซิร์ตเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
๑.๒  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
๑.๓  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการตามมติที่ประชุม กสท. 

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด กล่าวคือ 
- ผู้รับใบอนุญาตฯ สามารถน าบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่อง

รายการ) แบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น มาออกอากาศผ่านโครงข่ายของตน 
- ผู้รับใบอนุญาตจะต้องก าหนดรหัสสัญญาณหรือก าหนดเงื่อนไขอื่นใดใน

ท านองเดียวกัน ในทุกบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ช่องรายการ) ก่อนด าเนินการส่งสัญญาณจากโครงข่าย
ของตน 

- ผู้รับใบอนุญาตฯ จะต้องสามารถบริหารจัดการบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ช่องรายการ) ที่โครงข่ายจะน าไปให้บริการได้ 

- ผู้รับใบอนุญาตฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ (ช่องรายการ) ที่ผู้ให้บริการโครงข่ายน าไปเผยแพร่หรือให้บริการ โดยให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับ
อนุญาตให้บริการโครงข่าย ข้อ ๓ (๙) และ (๑๐) โดยเคร่งครัด หากผู้ให้บริการโครงข่ายไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข
โดยเคร่งครัดให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติอันเป็นการขัดต่อเงื่อนไขใบอนุญาต และมีผลให้เกิดโทษทางปกครองและโทษ
ตามกฎหมายอื่น ทั้งนี้ ในภาวการณ์ปัจจุบันกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายความถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติด้วย 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยลงพื้นที่ตรวจสอบการ
ให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้ 

 ๒.๑ บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิช่ัน จ ากัด 
 ๒.๒ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 



๑๔ 

 

 ๒.๓ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
 เพื่อประกอบการพิจารณาการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์

แบบบอกรับสมาชิก ต่อไป 
๓. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนกรณีของบริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต 

จ ากัด แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๖ เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเน้ือหารายการกรณีขอให้ตรวจสอบรายการ 
The Battle ศึกสมรภูมิ สู้ยิบตา ช่อง Farm Channel มีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

๑. ตามที่ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ส านักงาน กสทช. โดยศูนย์ Call Center 
๑๒๐๐ ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบรายการ The Battle ศึกสมรภูมิ สู้ยิบตา ช่อง Farm Channel  
มีเนื้อหาไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการน าเสนอภาพสัตว์ เช่น วัว ไก่ มาชนกันซึ่งเป็นการทารุณกรรมสัตว์ นั้น 

๒. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้อง ในการนี้คณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณากรณีเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าวแล้ว ส านักงาน กสทช. โดย ผส. จึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณามติคณะอนุกรรมการด้าน 
ผังรายการและเนื้อหารายการ ที่เห็นสมควรยุติเรื่อง และขอความร่วมมือให้บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ปรับปรุงเนื้อหารายการ The Battle ศึกสมรภูมิ สู้ยิบตา ช่อง Farm Channel ให้มีความเหมาะสม โดย
ระมัดระวังเนื้อหาที่อาจแสดงออกถึงการทารุณสัตว์ และเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายส่งเสริมการพนัน 

 

 มติท่ีประชุม ทราบ 

 

วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาการขออนุญาตด าเนินการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ท่ีเป็นการท่ัวไป
ทางกิจการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก
รอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ฤดูกาล ๒๐๑๔ ของบริษัท อาร์เอส 
อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมแนจเม้นท์ จ ากัด (ส านักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

ตามที่ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขด าที่  อ. ๔๑๓/๒๕๕๗ 
หมายเลขแดงที่ อ. ๒๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้เพิกถอนข้อ ๓ ประกอบกับรายการล าดับที่ ๗ 
ของภาคผนวกตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่
เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยก าหนดเงื่อนไขให้การเพิกถอนมีผลเฉพาะแก่บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล 
บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมแนจเม้นท์ จ ากัด ในการแพร่ภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 



๑๕ 

 

ค.ศ. ๒๐๑๔ เท่านั้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ประกาศฯ มีผลใช้บังคับ โดยประกาศฯ ยังมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปอยู่
เช่นเดิม ค าพิพากษาดังกล่าวส่งผลให้การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ไม่ตกอยู่
ในบังคับของประกาศฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก กสท. เพื่อด าเนินการตามค าขอ
อีก และเห็นควรท าหนังสือแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบต่อไป ส านักงาน กสทช. โดย วส. จึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อ
พิจารณากรณีดังกล่าว 

 

 มติท่ีประชุม 

๑. เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ . ๒๑๕/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว  จึงไม่จ าต้อง
พิจารณาหนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปทางกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณี
การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฤดูกาล ๒๐๑๔ ของบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอด
คาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด อีกต่อไป  

๒. ให้ส านักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งตอบบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนช่ันแนล บรอด
คาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด เพื่อทราบตามข้อ ๑  

 

หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

วาระที่ ๔.๘ การแต่งตั้งคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล และคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

๑.   ตามที่ ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ มี
มติเห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานด้านเทคนิคส าหรับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทศันใ์น
ระบบดิจิตอล ต่อไปอีก ๓ เดือน (วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗) และเพื่อให้การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอนุมัติในหลกัการ
ตั้งคณะท างาน ๒ คณะ โดยอาศัยองค์ประกอบคณะท างานชุดเดิม ดังนี้ 

 ๑.๑ คณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล  ให้ พันเอก ดร. อนุรัตน์ อินกัน เป็นประธาน และให้ ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) 
เป็นฝ่ายเลขานุการ 



๑๖ 

 

 ๑.๒ คณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ 
ดร. กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ เป็นประธาน และให้ ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) 
เป็นฝ่ายเลขานุการ 

๒. เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมติ กสท. ตามข้อ ๑ ส านักงาน กสทช. โดย จส. 
จึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

 ๒.๑ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานติดตามและก ากับ
ดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 ๒.๒ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานด้านเทคนิคใน
กิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 

๑.๑ ให้เพิ่มองค์ประกอบอีก ๑ ท่าน คือ นายทศพร ซิมตระการ เป็นคณะท างาน 
๑.๒  ให้ นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สังกัดส านัก

กฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๓  ให้คณะท างานฯ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการจัดท า

มาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๒. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

 

วาระท่ี ๔.๙ แนวทางการก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ (กิจการโทรทัศน์
ดาวเทียม และโทรทัศน์เคเบิล) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

๑. ตามที่ ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ก าหนด
หลักการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาแล้ว นั้น 

๒. เพื่อให้การก ากับดูแลให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น (โทรทัศน์ดาวเทียมและ
โทรทัศน์เคเบิล) ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมาย
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักการก ากับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
เกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามมติ กสท. ในคราวการประชุมครั้ง
ที่ ๗/๒๕๕๖ ดังนี ้

 ๒.๑ แนวทางการก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์
ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิด
กฎหมาย 



๑๗ 

 

  ๑) กรณีคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานว่าผู้ให้บริการ
ออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ให้มีค าสั่งแจ้งระงับการโฆษณาดังกล่าวทันที
จนกว่าคดีดังกล่าวจะถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดจริง 

  ๒) กรณี อย . รายงานว่าผู้ ให้บริการได้กระท าความผิดโดยการ
ออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายซ้ าอีก ไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายที่เคยถูกด าเนินคดีไปแล้วหรือไม่ ให้มีค าสั่งแจ้งให้สถานีระงับการ
ออกอากาศช่ัวคราว จนกว่าคดีจะถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดจริง (พักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน ๓๐ วัน) 

  ๓) กรณีคดีถึงที่สุดว่าผู้ให้บริการได้กระท าความผิดจริงตาม ๒) กรณีใด
กรณีหนึ่ง ได้แก่ ๑. การเปรียบเทียบคดีความผิดและบุคคลนั้นยินยอมช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบ หรือ  
๒. ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดจริง ให้พิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   ๓.๑) พิจารณาความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติกา
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

   ๓.๒) พิจารณาความผิดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีการกระท าที่ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

   ๓.๓) เพิกถอนใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี 
(โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล)  

 ๒.๒ การบังคับใช้แนวทางการก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย 

  เนื่องจากแนวทางการก ากับดูแลกรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
โฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์
ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) ซึ่งอาจถูกด าเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ จึงเห็นสมควรก าหนดแนว
ทางการก ากับดูแลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขใบอนุญาตเพิ่มเติม และแจ้งผู้ให้บริการทุกรายทราบ 

๓. ส านักงาน กสทช. โดย มส. จึงเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๓.๑ พิจารณาเห็นชอบแนวทางการก ากับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลืน่

ความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามข้อ ๒.๑ 

 ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบการบังคับใช้แนวทางการก ากับดูแลการให้บริการ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์เคเบิล) กรณีปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณา
อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ตามข้อ ๒.๒ 

 

มติท่ีประชุม ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พิจารณากลั่นกรองพร้อมความเห็น  แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

   ไม่มี  
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
            พันตรี 

  (โกเมธ  ประทีปทอง) 
  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

          พันเอก 

            (นที  ศุกลรัตน์) 
               ประธาน กสท. 

                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 


