
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

คร้ังท่ี ๒๔/๒๕๕๕ 
วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.      พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                                   ประธานกรรมการ 

๒.      พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                             กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                            กรรมการ 
๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                                           กรรมการ 

๕.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                             กรรมการ 

๖.      นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                                   เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช. 

๗.      นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.      นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้บริหารระดับต้น 

  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย                                                                                   ติดภารกิจ            
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
     กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.                                                  
๑.        นางสาวรัตนากร  ทองส าราญ             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน

กิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๒.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๓.        นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์                    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่
และโทรทัศน์ในระบบไอพ ี

๔.        นายพสุ ศรีหิรัญ                             รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕.        นายภูษิต มุ่งมานะกิจ                       ผู้บริหารระดับต้น 

๖.        นายชัยรัตน์ ทองจับ                         ผู้บริหารระดับต้น 

๗.        นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๘.        นางสาววรณัน  บุญอภิรักษา               พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๙.        นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                   พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๐.    นางสาวนารีรัตน ์ เมธีกุล                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

  

เร่ิมประชุม                      ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑              เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                        ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบว่าได้มีผู้ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครอง ในกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เนื่องจากไม่พิจารณาและมีค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องยุติการปิดกั้นสัญญาณถ่ายทอดและแพร่ภาพรายการสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์
แห่งชาติยุโรป ๒๐๑๒ (UEFA European football Championship) เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกของบริษัท ทรู 
วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓, ๕ และ ๙ 
ผ่านระบบโทรทัศน์บอกรับสมาชิกของบริษัท ทรู วิช่ันส์ฯ ได้ตามปกติ ท้ังนี้ เนื่องจากศาลมีค าสั่งขอนัดไต่สวนฉุกเฉิน จึงได้
มอบหมายให้รองเลขาธิการ กสทช. ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และผู้อ านวยการกลุ่มงานการอนุญาต
ประกอบกิจการ  เป็นผู้ช้ีแจงกรณีดังกล่าว  เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยสรุปประเด็นข้อมูลที่ช้ีแจงต่อศาล ได้
ดังนี ้
                       ๑. ข้อมูลตั้งแต่กรณีมีเรื่องร้องเรียนของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)   

 ๒. การด าเนินการตามมติ กสท. ที่ผ่านมา ในการใช้อ านาจตามกฎหมายของ กสทช. 
 ๓.ช้ีแจงสถานะของสถานีโทรทัศน์ท่ีเป็นไปตามมาตรา ๗๓  และ มาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้แก่ บริษัททรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน)   ช่อง ๓  ช่อง ๕  ช่อง ๗ และช่อง 
๙ รวมถึงความแตกต่างของระบบฟรีทีวีและดาวเทียม 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองเพ่ือทราบ 

                                 ความเห็นของอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต่อกรณีข้อร้องเรียนของบริษัท .ทรู วิชั่นส์ จ ากัด (มหาชน)  (ฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองฯ) 



คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์ได้มีการพิจารณากรณีทีบ่ริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ไม่ด าเนินการแพร่ภาพออกอากาศรายการฟุตบอลยูโร 
๒๐๑๒ ประกอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ซึ่งท่ีประชุม
ให้ความเห็นว่า การกระท าของบริษัท ทรู วิช่ันส์ จ ากัด (มหาชน) ในการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งไม่สามารถ
ให้บริการรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ แก่ผู้ใช้บริการผ่านช่องรายการสถานีโทรทัศน์ภาคปกติ (Free TV) ได้ตามปกติ 
แต่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้ใช้บริการตามปกติเป็นการด าเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยอาศัยเครือข่าย
หรือการโฆษณาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ด้วยเหตุดังกล่าว 
กสทช. จึงมีอ านาจออกค าสั่งให้บริษัท ทรูฯ ระงับการด าเนินการดังกล่าวได้ และหากบริษัท ทรูฯ ได้รับค าสั่งจาก กสทช. แล้วไม่
ปฏิบัติตาม กสทช. มีอ านาจปรับทางปกครองไม่เกิน ๕ ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา ๗๗ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ 

มติท่ีประชุม         ทราบ โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นให้
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องของ
การก าหนดมาตรการเยียวยาต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๓       เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑          การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับอุปกรณ์ เคร่ืองรับ หรือเคร่ืองมือ เพ่ือใช้ในการรับหรือแปลง
สัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒) และกลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.)) 

                        มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องรับ  หรือเครื่องมือ 
เพื่อใช้ในการรับหรือแปลงสัญญาณรายการในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบ โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งให้แสวงหาข้อเท็จจริงและจัดท าความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาอุปกรณ์ดังกล่าว 
โดยเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาในการ
ประชุม กสท. วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 ระเบียบวาระที่ ๓.๒            ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง ก าหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (กลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์/กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ /กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน)์ 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องก าหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในวันพุธท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา ก่อนประกาศลง
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔       เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๔              เร่ืองรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ๒๐๑๒ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
๓ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันไม่เหมาะสม  (กลุ่มงาน
พัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/เลขานุการคณะอนุกรรมการด้าน



ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม         
๑. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย

การเชิญผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมช้ีแจงเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ก่อนน าเสนอความเห็นต่อ กสท.เพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป 

๒. เห็นควรพิจารณาจัดท าแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของสื่อ เพื่อมิให้เกิดการแพร่ภาพรายการที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสมอีกในอนาคต 
  
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     

เลิกประชุมเวลา    ๑๖.๐๐ น. 
 

 


