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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๘ 

วันจันทร�ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห&องประชุม ช้ัน ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค� 

 
ผู&เข&าร.วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที   ศุกลรัตน�        ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ�   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ   งามสง#า       กรรมการ 
๔. ผู'ช#วยศาสตราจารย� ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค�       กรรมการ 
๖. นายสมบัติ   ลีลาพตะ         ผู'ช#วยเลขานุการปฏิบัติหน'าท่ี 

ผู'อํานวยการสํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน�  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง        ผู'ช#วยเลขานุการ 
 ผู'อํานวยการสํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และการประชุม 
๘.  นางสาวมณีรัตน�   กําจรกิจการ       ผู'ช#วยเลขานุการ 

ผู'อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู'อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� 
รักษาการผู'อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข#าย  

 สิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
 
 
ผู&ไม.เข&าร.วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ#าย        ติดภารกิจ 

ผู'อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๒.  นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

 
 
เจ&าหน&าที่สํานักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ�  วัชระเกียรติพงษ� เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน� ผู'อํานวยการส#วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใน 
๓. นางรัตนากร  ทองสําราญ ผู'อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู'ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธุ� ผู' อํานวยการสํานักค#าธรรมเนียมและอัตราค#าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
๕. นางปริตา  วงศ�ชุตินาท ผู'อํานวยการสํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน� 



๒ 
 

๖. นางรมิดา  จรินทิพย�พิทักษ� ผู'อํานวยการสํานักส#งเสริมการแข#งขันและกํากับดูแลกันเอง 
๗. นางสาวอรศรี  ศรีระษา ผู'ชํานาญการ 
๘. นางปราณี  จันทร�แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ�  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท�นภัส  ป@ญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายชัยพฤกษ�  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายสุภัทรสิทธิ์  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายศักด์ิดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวอัจฉรีย�  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวหทัยรัตน�  ยุติวงศ�สันติ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายชาญณรงค�  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางธันยพร  เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๑. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๒. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ� พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๓. นางสาวจงสุภา  ปDนตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายธนรัตน�  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวเนติมา  คงแคล'ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นายดนัย  ศีลบุตร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวสุพีชา  จ่ันหยง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน� พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นางสาววริสา  เจริญชัยสกุลสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๓๐. นายพชร  สิริบริรักษ� พนักงานปฏิบัติการระดับต'น 
๓๑. นางสาวปวรรัตน�  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต'น 
๓๒. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน� พนักงานปฏิบัติการระดับต'น 
๓๓. นางสาวรมิตา  โรจน�สราญรมย� พนักงานปฏิบัติการระดับต'น 
๓๔. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม� คอนซัลต้ิง จํากัด 
๓๕. นางสาวอิสรีย�  รุ#งเรืองภัทรกิจ ที่ปรึกษาจากบริษัท ไทม� คอนซัลต้ิง จํากัด 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ&งให&ที่ประชุมทราบ 

ไม#มี 
 
มติที่ประชุม - 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�  ครั้งที่ 

๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร�ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (ฝKายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�) 

  
 มติที่ประชุม  

๑.  รับรองรายงานการประชุม กสท. คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันจันทร�ที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๘  โดยให'แก'ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑.๑ ให'แก'ไขเพ่ิมเติม ข'อ ๑ ของมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๔ เปNนดังนี้ 
  “๑.  เ ห็นชอบให'การอนุญาตทดลองประกอบกิจการของสถานี

วิทยุกระจายเสียงคริสเตียนอ#าวอุดม รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๐๕๑ คลื่นความถ่ี ๘๗.๕๐ MHz  จังหวัดชลบุรี  สิ้นสุด
ลง ตามข'อ ๑๒ (๑) ของประกาศ กสทช. เร่ือง การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.
๒๕๕๕ นับต้ังแต#วันท่ี กสท. มีมติเปNนต'นไป” 

 ๑.๒ ให'แก'ไขเพ่ิม มติท่ีประชุม วาระท่ี ๔.๕ เปNนดังนี้  
  “มติที่ประชุม  
   ๑. ให'นําเสนอต#อที่ประชุม กสท. ในคร้ังต#อไป 
  ๒. ให'สํานักงาน กสทช. เปDดเผยรายละเอียดคลื่นความถี่และสถานท่ีระดับ

อําเภอของสถานีวิทยุกระจายเสียงรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน Web site ของ
สํานักงาน กสทช. ด'วย แต#มิให'ถือว#าการเปDดเผยรายละเอียดคลื่นความถ่ีดังกล#าวเปNนการจัดสรรคลื่นความถ่ี
ให'แก#สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได'รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแต#อย#างใด 

 
  หมายเหตุ   
   ๑. ประธาน กสท.(พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน�) และ กสทช. พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิ  งามสง#า ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
   ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค� ขอเปDดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ” 
 ๑.๓ ให'แก'ไขเพ่ิมเติม มติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๕ เปNนดังนี้ 
  “มติที่ประชุม 
        ๑. ยืนยันหลักการความรับผิดชอบและหน'าที่ของผู'ได'รับใบอนุญาตที่

จะต'องดําเนินการตามกฎหมาย รวมถึงความรับผิดชอบต#อผู'บริโภคด'วย 
   ๒. ให'สํานักงาน กสทช.นําความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด'าน

กฎหมาย กสทช.และความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� เสนอ
ต#อท่ีประชุม กสท.เพ่ือพิจารณาต#อไป” 

 ๑.๔ ให'แก'ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ ท'ายมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑๙ เปNนดังนี้  
     “หมายเหตุ        
  ๑. กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า ติดภารกิจมิได'ร#วมพิจารณา

ในวาระนี้ 
  ๒. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�  ของสงวนความเห็นตามบันทึกท่ีแนบ  
  ๓. รับรองระเบียบวาระนี้ เพ่ือนําไปดําเนินการในส#วนท่ีเก่ียวข'องต#อไป” 
 ๑.๕ ให'แก'ไขเพ่ิมเติมหมายเหตุ ท'ายมติท่ีประชุม วาระท่ี ๔.๒๐ เปNนดังนี้ 
  “หมายเหตุ        



๔ 
 

       ๑. กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า ติดภารกิจมิได'ร#วมพิจารณา 
ในวาระนี้ 

  ๒. รับรองระเบียบวาระนี้ เพ่ือนําไปดําเนินการในส#วนที่เก่ียวข'องต#อไป” 
 
 
 ๑.๖ ให'เพ่ิมเติม หมายเหตุ ท'ายมติท่ีประชุม วาระท่ี ๔.๒๑ เปNนดังนี้ 
  “หมายเหตุ   กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า ติดภารกิจมิได'ร#วม

พิจารณาในวาระนี้” 
 ๑.๗ ให'เพ่ิมเติม หมายเหตุ ท'ายมติท่ีประชุม วาระท่ี ๔.๒๒ เปNนดังนี้ 
    “หมายเหตุ   กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า ติดภารกิจมิได'ร#วม

พิจารณาในวาระนี้” 
 ๑.๘ ให'แก'ไขเพ่ิมเติม มติที่ประชุม วาระท่ี ๔.๒๙ ข'อ ๒ ข'อ ๓ ข'อ ๔ และ    

ข'อ ๕ เปNนดังน้ี 
    “๒. กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ�  มานะกิจ ไม#เห็นชอบกับข'อเสนอของ

สํานักงาน กสทช. และมีความเห็นเพ่ิมเติมตามบันทึกที่แนบ 
 ๓. กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�  เห็นชอบกับข'อเสนอของ

สํานักงาน กสทช. ทั้งข'อ ๑ และข'อ ๒ และมีความเห็นเพ่ิมเติมตามบันทึกที่แนบ 
 ๔. กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�  เห็นชอบกับข'อเสนอของสํานักงาน 

กสทช. ท้ังข'อ ๑ และข'อ ๒ และมีความเห็นเพ่ิมเติมตามบันทึกที่แนบ 
 ๕. การลงมติตาม ข'อ ๔๑(๑) ของระเบียบ กสทช. ว#าด'วยข'อบังคับการ

ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห#งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕  
กําหนดให'ใช'เสียงข'างมากของกรรมการผู'มาประชุม  เม่ือประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) และ กสทช. 
พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า  งดออกเสียง ถือได'ว#าเปNนการลงมติในเร่ืองดังกล#าวแล'วซ่ึงมีผลเท#ากับว#า  
ไม#เห็นชอบกับข'อเสนอของสํานักงาน กสทช. ทั้งข'อ ๑ และข'อ ๒ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� และ 
กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�  เห็นชอบกับข'อเสนอของสํานักงาน กสทช. ท้ังข'อ ๑ และ ข'อ ๒ ส#วน กสทช. 
พลโท ดร.พีระพงษ�  มานะกิจ ไม#เห็นชอบกับข'อเสนอของสํานักงาน กสทช. จึงทําให'มีมติไม#เห็นชอบกับข'อเสนอ
ของสํานักงาน กสทช. ทั้งข'อ ๑ และข'อ ๒” 

๒.  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า ขอไม#ร#วมพิจารณารับรองในวาระที่ 
๔.๑๙ ถึงวาระที่ ๔.๒๒ เนื่องจากมิได'ร#วมพิจารณาในวาระดังกล#าว 

๓.  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท�  และ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค�  
ไม#รับรองข'อ ๕ ของมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๒๙ 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
วาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘(ฝKายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�)  
 

มติที่ประชุม  ทราบ 
 
 



๕ 
 

 วาระท่ี ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามมติเก่ียวกับสถานีวิทยุที่ถูกระงับตามมติ กสท. 
ประจําเดือน กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ (สํานักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� 
และการประชุม (กส.)) 

  
มติที่ประชุม 
๑.  ทราบ  
๒.  ให'สํานักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคเร#งดําเนินการ

ตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีถูกระงับการออกอากาศให'แล'วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต#วันที่ กสท. มีมติ 
แล'วรายงาน กสท. ทราบ 
 
 วาระท่ี ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานด&านเทคนิคในกิจการโทรทัศน�

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กรกฎาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) (คณะทํางาน
ด'านเทคนิคในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล/สํานักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� (ทส.)) 

 
  มติที่ประชุม ทราบ 
 
 วาระท่ี ๓.๔ กรณีการออกอากาศรายการคุยข.าวบ.ายสองของช.องรายการไทยทีวีในระบบ

ดิจิตอล (สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู'ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน� (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด'านผังรายการและ
เนื้อหารายการ) 
 
มติที่ประชุม ทราบ  

 
 วาระท่ี ๓.๕ การช้ีแจงข&อเท็จจริงกรณีการออกอากาศรายการโทรทัศน�ของบริษัท วอยซ� ทีวี 

จํากัด (ช.องรายการ VOICE TV) (สํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา    
ผู'ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการด'านผังรายการและเน้ือหารายการ) 

 
  มติที่ประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๖ ผลการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให&บริการโครงข.ายโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติที่ประชุม ทราบ 

 
 วาระท่ี ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ.านไปสู.ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

การแก&ไขปIญหาและอุปสรรค (สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน (พย.)) 
 
 



๖ 
 

มติที่ประชุม 
๑.  ทราบ 
๒.  ให'สํานักงาน กสทช. จัดทํารายงานความคืบหน'าการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุน

การเปลี่ยนผ#านไปสู#ดิจิตอลทีวีเปNนเอกสารพร'อมป@ญหาข'อขัดข'อง เสนอต#อที่ประชุม กสท.        ในคร้ังต#อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 วาระท่ี ๔.๑ การต.ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว.างวันที่  

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ (สํานักการอนุญาต 
ประกอบกิจการกระจายเสียง(ปส.๑)) 

 
มติที่ประชุม 
๑.   ทราบ การต#ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง คร้ังที่ ๑ 

ในช#วงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๕๖ สถานี ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เอกสาร ๑ 
และคร้ังที่ ๒ ช#วง วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘ จํานวน ๓๕  สถานี ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ 
เอกสาร ๒ 

๒.  ให'สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งแจ'งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู'ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได'ย่ืนต#ออายุ คร้ังท่ี ๑ และมิได'ย่ืนคําขอขยายระยะเวลาขอ 
ต#ออายุการทดลองประกอบกิจการพร'อมเหตุผลความจําเปNนต#อพนักงานเจ'าหน'าที่ตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ�การกํากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต#วันที่สิทธิในการทดลอง
ประกอบกิจการสิ้นสุดลง จํานวน ๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบ เอกสารแนบ ๓ 

๓.  ให'สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งแจ'งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู'ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได'ย่ืนต#ออายุ คร้ังท่ี ๒ และมิได'ย่ืนคําขอขยายระยะเวลาขอ 
ต#ออายุการทดลองประกอบกิจการพร'อมเหตุผลความจําเปNนต#อพนักงานเจ'าหน'าท่ีตามประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ�การกํากับดูการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต#วันท่ีสิทธิในการทดลองประกอบ
กิจการสิ้นสุดลง จํานวน ๘ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบ เอกสารแนบ ๔ 

๔.  การระงับสิทธิตามข'อ ๒ และข'อ ๓ ไม# ตัดสิทธิผู' ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในการย่ืนคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม#ตามข'อ ๗ ของประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ�การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน ๙๐ วัน นับต้ังแต#วันที่ได'รับทราบคําสั่ง
ทางปกครอง หากผู'ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม#ดําเนินการภายในระยะเวลาดังกล#าว จะถือว#า  
ไม#ประสงค�จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต#อไป และให'สิทธิในการย่ืนคําขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข'อ ๗ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๕.  ให'การระงับคดี ด'วยการเปรียบเทียบปรับสําหรับกลุ#มผู'ทดลองประกอบกิจการ 
ตามข'อ ๒ และข'อ ๓ เปNนไปตามคําสั่ง กสทช. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เร่ือง หลักเกณฑ�การดําเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 
 

วาระท่ี ๔.๒ พิจารณาการส้ินสิทธิการทดลองประกอบกิจการของกลุ.มผู&ทดลองประกอบกิจการ 
เน่ืองจากไม.ได&ย่ืนต.ออายุในกําหนดเวลา จํานวน ๔๒ สถานี (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 



๗ 
 

มติที่ประชุม ให' สํานักงาน กสทช. จัดทําหนังสือแจ'งเปNนลายลักษณ�อักษรต#อ   
ผู'ทดลองประกอบกิจการจํานวน ๔๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบ เอกสาร ๕ ได'รับทราบ         
ดังรายละเอียดต#อไปนี้ 

๑.  แจ'งการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการ อันเน่ืองจากการไม#ได'ย่ืนคําขอต#อ
อายุการทดลองประกอบกิจการตามข'อ ๙ ของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และไม#ได'ดําเนินการต#ออายุการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงในระยะเวลาที่กําหนด 

๒.  แจ'งให'ยุติการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงโดยทันที มิฉะนั้นจะถือเปNนการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม#ได'รับอนุญาตซ่ึงเปNนความผิดตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา 
๒๓ แห#งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๖๖ แห#งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้ง เปNนการกระทําท่ีขัดต#อประกาศสํานักงาน 
กสทช. เร่ือง ห'ามไม#ให'สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม#ได'รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตาม
กฎหมายออกอากาศ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ� ๒๕๕๘ 

๓.  แจ'งสิทธิในการย่ืนคําขอให'พิจารณาใหม# ตามมาตรา ๕๔ แห#งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งน้ี การพิจารณาคําร'องขอให'พิจารณาใหม#ต'องเปNนไปตามเงื่อนไข
ท่ีพระราชบัญญัติฉบับดังกล#าวกําหนด 
 
 วาระท่ี ๔.๓ รายช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ต&องระงับการออกอากาศช่ัวคราว เน่ืองจากมิได&

ดําเนินการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให&แล&วเสร็จในกําหนดระยะเวลา (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) (สํานักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติที่ประชุม 

  ๑.  เห็นชอบ ให'สถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีครบกําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตว#าด'วยวิทยุคมนาคม จํานวน ๘ สถานี (ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ 
เอกสาร ๖ ระงับการออกอากาศไว'จนกว#าจะได'รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ'วน โดยมอบหมายให'สํานักงาน กสทช. แจ'งคําสั่งให'ระงับการออกอากาศให'สถานีทราบ และมอบหมายให'
สํานักกํากับการใช'คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการใช'คลื่นความถ่ี หากพบการกระทําความผิด ให'ดําเนินการตามกฎหมายต#อไป 
  ๒.   ในการพิจารณาต#ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให'สํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการย่ืนคําขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต#ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย#างเคร#งครัดต#อไป 
  ๓.   หากปรากฏข'อเท็จจริงว#าผู'รับใบอนุญาตฯ ฝKาฝ]นคําสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข'อ ๑ ให'สํานักงาน กสทช. ดําเนินการรวบรวมข'อเท็จจริงและพยานหลักฐาน นําเสนอต#อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ท่ีเก่ียวข'องเพ่ือกลั่นกรอง ก#อนเสนอต#อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการต#อไป 
 
 วาระท่ี ๔.๔ คําร&องขอเปล่ียนแปลงข&อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได&รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว.างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๘ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 



๘ 
 

มติที่ประชุม   
๑. อนุ มั ติ ให'ผู' มีสิทธิทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงทั้ ง  ๓๐ สถานี 

เปลี่ยนแปลงข'อมูลการทดลองประกอบกิจการตามท่ีร'องขอ  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อท่ีแนบ เอกสาร ๗  
๒.  เห็นควรกําหนดหลักการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงข'อมูลการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีรายท่ีมีการย่ืนคําร'องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการฯ และมี
คําร'องขอเปลี่ยนแปลงข'อมูลการทดลองประกอบกิจการฯ ให'สํานักงาน กสทช. เสนอผลการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการฯ ต#อ กสท. ก#อนหรือในคราวเดียวกับผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลง 
ข'อมูลการทดลองประกอบกิจการฯ  

๓.  ให'สํานักงาน กสทช. นําความเห็นของกรรมการ กสท. ไปพิจารณาดําเนินการต#อไป 
 วาระท่ี ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจําปM ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห.ง

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ� จํานวน ๕๓ สถานี ที่แก&ไขปรับปรุงให&เปNนไป
ตามประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ�การจัดทําผังรายการสําหรับการให&บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๖ (สํานักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติที่ประชุม      เห็นชอบผังรายการหลัก ประจําป^  ๒๕๕๘ ของสถานี วิทยุ 

กระจายเสียงแห#งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ� จํานวน ๕๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ เอกสาร ๘ 
 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� มีข'อสังเกต ตามบันทึกที่แนบ 

   
  วาระที่ ๔.๖ เร่ือง ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน� เพ่ือให&บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม.ใช&คล่ืน
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ท่ีย่ืนขอเปNนครั้งแรก ของบริษัท จี.ซี.กรุPป จํากัด 
ช.องรายการ ซุปเปอร�ริช ซุปเปอร�รวย (คณะอนุกรรมการกิจการไม#ใช'คลื่นความถ่ี/
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒)) 

 
  มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบ ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมและอนุญาตให'บริษัท จี.ซี.กรุ_ป จํากัด 
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให'บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการที่ไม#ใช'คลื่นความถ่ี แบบ
บอกรับสมาชิก ชื่อช#องรายการ ซุปเปอร�ริช ซุปเปอร�รวย  โดยให'มีอายุใบอนุญาต ๑ ป^ นับต้ังแต#วันที่ กสท. มีมติ 

๒. ให'สํานักงาน กสทช. แจ'งเงื่อนไขการเปNนผู'ให'บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการที่ 
ไม#ใช'คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให'ผู'รับใบอนุญาตตามข'อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัด 
 
 วาระท่ี ๔.๗ เร่ือง ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน� เพ่ือให&บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม.ใช&คล่ืน
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ที่ย่ืนขอเปNนครั้งแรก ของบริษัท ประธานพร นิว มีเดีย 
ทีวี จํากัด ช.องรายการ Chic Station (คณะอนุกรรมการกิจการไม#ใช'คลื่นความถ่ี/
สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒)) 

 
 



๙ 
 

  มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบ ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมและอนุญาตให'บริษัท ประธานพร  

นิวมีเดีย ทีวี จํากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให'บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม#ใช'คลื่น
ความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ชื่อช#องรายการ Chic Station โดยให'มีอายุใบอนุญาต ๑ ป^ นับต้ังแต#วันท่ี กสท. มีมติ  

๒. ให'สํานักงาน กสทช. แจ'งเงื่อนไขการเปNนผู'ให'บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการที่
ไม#ใช'คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก เพ่ือให'ผู'รับใบอนุญาตตามข'อ ๑ ถือปฏิบัติโดยเคร#งครัด 
  
 วาระท่ี ๔.๘ บริษัท ยูนิเวอร�แซล โปร จํากัด ผู&รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน� เพ่ือให&บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� สําหรับกิจการท่ีไม.ใช&คล่ืน
ความถ่ี ขอเปล่ียนแปลงช่ือรายการ Nice Channel (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน� (ปส.๒)/คณะอนุกรรมการกิจการไม#ใช'คลื่นความถ่ี) 

 
มติที่ประชุม ให'คณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภคด'านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� พิจารณาและให'ความเห็นเพ่ิมเติม แล'วนําเสนอท่ีประชุม กสท. อีกคร้ัง 
 
 วาระท่ี ๔.๙ หลักการพักหรือหยุดการให&บริการ หรือการเลิกประกอบกิจการ ของผู&ได&รับ

อนุญาตประกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เพ่ือให&บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน� สําหรับกิจการที่ใช&คล่ืนความถ่ี ไม.ใช&คล่ืนความถ่ี และผู&ได&รับอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข.ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� (สํานักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน� (ปส.๒)) 

 
มติที่ประชุม    ให'คณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภคด'านกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� พิจารณาและให'ความเห็นเพ่ิมเติม แล'วนําเสนอท่ีประชุม กสท. อีกคร้ัง 
 
 วาระท่ี ๔.๑๐ การแต.งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในแทนคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่

ดํารงตําแหน.งครบวาระ (ส#วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 
 
มติที่ประชุม มอบหมายให' กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ  งามสง#า และ กสทช.  

สุภิญญา  กลางณรงค� เปNนผู'เสนอชื่อกรรมการ  
 
 
 วาระท่ี ๔.๑๑ ผู&รับใบอนุญาตขออนุญาตผ.อนผันการเป\ดเผยรายได&ที่เกิดข้ึนจากการให&บริการ

ตามที่ได&รับอนุญาตไว&ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน (สํานักค#าธรรมเนียมและ
อัตราค#าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (นส.)) 

 
  มติที่ประชุม ยกคําขอของบริษัท แฟนทีวี จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 
จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด, บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จํากัด, บริษัท เอ็กแซ็กท� 
จํากัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด และให'บริษัททั้ง ๗ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เร่ือง ค#าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ อย#างเคร#งครัดด'วย 
   



๑๐ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ รายงานผลการวิเคราะห�ระดับการแข.งขันและผู&มีอํานาจเหนือตลาดอย.างมี
นัยสําคัญในตลาดที่เก่ียวข&องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (สํานัก
ส#งเสริมการแข#งขันและกํากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

  มติที่ประชุม 
๑.  ให' คณะอนุกรรมการส#งเสริมและกํากับการแข#งขันด'านกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน� พิจารณากลั่นกรองและให'ความเห็นเพ่ิมเติม และจัดรับฟ@งความคิดเห็นเฉพาะกลุ#ม (Focus 
group) แล'วนําเสนอต#อที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาต#อไป 

๒.  ให'สํานักงาน กสทช. มีหนังสือแจ'งการไฟฟnานครหลวงให'ดําเนินการตาม
กฎหมายให'ถูกต'องในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน�ภายใน ๖๐ วัน นับแต#วันที่ได'รับหนังสือแจ'ง 
เม่ือพ'นกําหนดเวลาดังกล#าวแล'วหากยังไม#ดําเนินการ กสท. จะดําเนินการตามกฎหมายต#อไป 
 
 วาระท่ี ๔.๑๓ ข&อร&องเรียนกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ช.อง SUN MOVIE (สํานักส#งเสริมการแข#งขันและ

กํากับดูแลกันเอง (สส.)) 
 

  มติที่ประชุม มอบหมายให' สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒) 
พิจารณาตรวจสอบข'อเท็จจริง รวมถึงเรียกให'บริษัท ซันเทค มัลติมีเดียเวิร�ค กรุ_ป จํากัด ผู'รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการเพ่ือให'บริการโทรทัศน� สําหรับกิจการไม#ใช'คลื่นความถ่ี ส#งเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธ์ิในการแพร#ภาพ
แพร#เสียงภาพยนตร�ตามท่ีบริษัท โมชั่น พิคเจอร� แอสโซซิเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ร'องเรียน หากบริษัท  
ซันเทค มัลติมีเดียเวิร�ค กรุ_ป จํากัด ไม#มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธ์ิในการแพร#ภาพแพร#เสียงภาพยนตร�
ดังกล#าว ให'สํานักงาน กสทช. โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒) ดําเนินการตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ ข'อกําหนด และมติ กสท. ท่ีเก่ียวข'องต#อไป 
 
 วาระท่ี ๔.๑๔ การขออุทธรณ�คําส่ังของ กสทช. ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๗ เม่ือ

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กรณีของกรมประชาสัมพันธ� (สํานักกิจการโทรทัศน�ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)/สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.)) 

 
มติที่ประชุม มอบหมายให' กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตภาษนันท� และ กสทช.  

สุภิญญา กลางณรงค�  และสํานักงาน กสทช. เปNนตัวแทนในการหารือกับกรมประชาสัมพันธ�เ พ่ือหา 
แนวทางแก'ไขป@ญหาต#อไป แล'วนําเสนอที่ประชุม กสท. เพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
   
 วาระท่ี ๔.๑๕ ผลการดําเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให&บริการโครงข.ายโทรทัศน�

ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุม 
กสท. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ (สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (จส.) 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการดําเนินการติดต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให'บริการ
โครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ในป̂ที่ ๒ จํานวน ๕ สถานี ของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)   
ตามมติที่ประชุม กสท. คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันจันทร�ที่ ๙ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๘ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 



๑๑ 
 

 วาระท่ี ๔.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการขยาย
โครงข.ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในดิจิตอล และขอขยายวาระการดํารงตําแหน.งของ
คณะทํางาน (คณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการขยายโครงข#ายโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล/สํานักกิจการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล (จส.))  
 

  มติที่ประชุม  
๑.  ทราบ รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามและกํากับดูแลการขยาย

โครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ระหว#างเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
๒.  ให'สํานักงาน กสทช. เสนอการขอขยายวาระการดํารงตําแหน#งของคณะทํางาน

ติดตามและกํากับดูแลการขยายโครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ให' กสท. พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
 

 วาระท่ี ๔.๑๗ การตรวจสอบเน้ือหาการออกอากาศรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
ความม่ันคง “ชุมพรซิตี้ เรดิโอ” คล่ืนความถ่ี 99.50 MHz (สํานักกํากับผังและ
เนื้อหา และพัฒนาผู'ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด'านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
  มติท่ีประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท.เปNนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 
 
 วาระท่ี ๔.๑๘ การออกอากาศรายการโทรทัศน�ของช.องรายการ 24 TV (สํานักกํากับผังและ

เนื้อหา และพัฒนาผู'ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด'านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติที่ประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข'างมาก ( ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน�) กสทช.   

พลโท ดร.พีระพงษ� มานะกิจ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง#า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) 
เห็นว#า รายการ Awakened และรายการ News Room และรายการ The Clear ของบริษัท เดโมเครซ่ี นิวส� 
เน็ตเวิร�ค จํากัด ช#องรายการโทรทัศน� 24 TV (ย่ีสิบสี่ทีวี) มีลักษณะเปNนการให'ข'อมูลข#าวสารที่ส#อให'เกิดความ
สับสน ย่ัวยุ ปลุกป@{นให'เกิด ความขัดแย'ง หรือสร'างให'เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเปNนการต'องห'าม  
มิให'ออกอากาศตามประกาศ คสช.ฉบับท่ี ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร่ือง การให'ความร#วมมือ
ต#อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห#งชาติและการเผยแพร#ข'อมูลข#าวสารต#อสาธารณะ ประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร่ือง แก'ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห#งชาติ 
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ซ่ึงมีฐานะเปNนกฎหมาย โดยมีเจตนารมณ�เพ่ือรักษาไว'ซ่ึงความสงบเรียบร'อยของสังคม จึงมี
ผลเปNนการออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระที่ขัดต#อข'อ ๓. ของบันทึกข'อตกลง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ระหว#างสํานักงาน กสทช.และบริษัท เดโมเครซ่ี นิวส� เน็ตเวิร�ค จํากัด ผู'รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�
ช#องรายการโทรทัศน� 24 TV (ยี่สิบสี่ทีวี) 

๒.  ที่ประชุมเสียงข'างมาก (กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ� มานะกิจ  กสทช. พันตํารวจเอก 
ทวีศักด์ิ งามสง#า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�) เห็นว#า เม่ือพิจารณาพฤติการณ� การกระทํา และ
ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการออกอากาศรายการตามข'อ ๑ แล'ว จึงให'กําหนดโทษทางปกครอง
เปNนการพักใช'ใบอนุญาตช#องรายการดังกล#าว เปNนเวลา ๗ วัน นับแต#วันที่ได'รับทราบคําสั่ง 



๑๒ 
 

๓.  ให'สํานักงาน กสทช. มีหนังสือเตือนผู'ประกอบกิจการโครงข#ายที่ให'บริการช#อง
รายการตามข'อ ๑ และแจ'งให'บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ทราบตามข'อ ๒ 

๔.  ให'สํานักงาน กสทช. กําหนดหลักเกณฑ�และแนวทางการพิจารณากําหนด
ลงโทษแก#ผู'ประกอบกิจการโครงข#ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
   หมายเหตุ 

๑.  ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) ขอสงวนความเห็นในข'อ ๒ ตาม
บันทึกที่แนบ 

๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� ขอสงวนความเห็นในข'อ ๑ และข'อ ๒ ตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระท่ี ๔.๑๙ เร่ืองเพ่ือพิจารณา กรณีการออกอากาศรายการมองไกลทางช.องรายการ PEACE 
TV มีเน้ือหาท่ีไม.เหมาะสม (สํานักกํากับผังและเนื้อหา และพัฒนาผู'ประกาศ        
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด'าน
ผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติที่ประชุม  
๑.  ที่ประชุมเสียงข'างมาก ( ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน�) กสทช. พล

โท ดร.พีระพงษ� มานะกิจ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิ งามสง#า และ กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ�นันท�)  
เห็นว#า รายการ “มองไกล” รายการ “คิดรอบด'าน” รายการ “เดินหน'าต#อไป” และรายการ “เข'าใจตรงกันนะ” 
ช#องรายการโทรทัศน� PEACE TV ของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด มีเนื้อหารายการลักษณะที่ส#อให'เกิดความ
สับสน ยั่วยุ ปลุกป@{นให'เกิด ความขัดแย'ง หรือสร'างให'เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเปNนการต'องห'ามมิ
ให'ออกอากาศตามประกาศ คสช.ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร่ือง การให'ความร#วมมือ
ต#อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห#งชาติและการเผยแพร#ข'อมูลข#าวสารต#อสาธารณะ ประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร่ือง แก'ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห#งชาติ  
ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  การกระทําของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จํากัด จึงเปNนการฝKาฝ]นมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง       
แห#งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ และถือเปNนการฝKาฝ]น
เงื่อนไขการประกอบกิจการท่ีกําหนดตามประกาศ กสทช.เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให'บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงกําหนดข้ึนตามมาตรา ๑๖ แห#งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.  เม่ือพิจารณาพฤติการณ� การกระทํา และผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการออกอากาศรายการตามข'อ ๑. รวมถึงมาตรการท่ีเหมาะสมแก#การปnองกันมิให'มีการกระทําผิดอีก       
อันอาจจะส#งผลกระทบต#อความสงบเรียบร'อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล'ว จึงให'กําหนดโทษทาง
ปกครองด'วยการพักใช'ใบอนุญาตช#องรายการ PEACE TV เปNนเวลา ๗ วัน นับแต#วันที่ได'รับทราบคําสั่ง 

๓.  ให'สํานักงาน กสทช. มีหนังสือเตือนผู'ประกอบกิจการโครงข#ายท่ีให'บริการ 
ช#องรายการตามข'อ ๑ และแจ'งให'บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ทราบตามข'อ ๒ 

๔.  ให'สํานักงาน กสทช. กําหนดหลักเกณฑ�และแนวทางการพิจารณากําหนด
ลงโทษแก#ผู'ประกอบกิจการโครงข#ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 

หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� ขอสงวนความเห็นในข'อ ๑ และข'อ ๒ 
ตามบันทึกที่แนบ 
 



๑๓ 
 

วาระที่ ๔.๒๐ การตรวจสอบแบบสัญญาการให&บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาการให&บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ของบริษัท ทรู วิชั่นส� เคเบ้ิล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิช่ันส� 
กรุPป จํากัด ครั้งที่ ๓ (สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.)) 

 
มติที่ประชุม 
๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให'บริการโทรทัศน�แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานของสัญญาการให'บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของบริษัท ทรู วิชั่นส� เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ_ป จํากัด ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  เห็นชอบ ให'บริษัทท้ัง ๒ นําเงื่อนไขและรูปแบบของสัญญาตามข'อ ๑ ไปใช'เปNน
แบบสัญญาในการให'บริการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกกับผู'ใช'บริการ 
 

วาระที่ ๔.๒๑ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๔๐/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน� (มส.)) 
 
มติที่ประชุม 
๑.  มอบหมายให' ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน�) หรือ กสทช. พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิ งามสง#า เปNนผู'รับมอบอํานาจในการดําเนินคดี 
๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดทําคําให'การแก'คําฟnองคดี ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
๓.  ให'คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข'องพิจารณาหาแนวทางเพ่ือมิให'มีการฟnองคดีหรือ

ให'มีการฟnองคดีน'อยลง 
 

วาระที่ ๔.๒๒ การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๕๗/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน� (มส.)) 
 

 มติที่ประชุม 
๑.  มอบหมายให' ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน�) หรือ กสทช. พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิ งามสง#า เปNนผู'รับมอบอํานาจในการดําเนินคดี 
๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดทําคําให'การแก'คําฟnองคดี ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
๓.  ให'คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข'องพิจารณาหาแนวทางเพ่ือมิให'มีการฟnองคดีหรือ

ให'มีการฟnองคดีน'อยลง 
  

วาระที่ ๔.๒๓  การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๕๕๔/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน�  (มส.)) 
 
มติที่ประชุม 
๑.  มอบหมายให' ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน�) หรือ กสทช. พันตํารวจเอก 

ทวีศักด์ิ งามสง#า เปNนผู'รับมอบอํานาจในการดําเนินคดี 
๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดทําคําให'การแก'คําฟnองคดี ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 



๑๔ 
 

๓.  ให'คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข'องพิจารณาหาแนวทางเพ่ือมิให'มีการฟnองคดีหรือ
ให'มีการฟnองคดีน'อยลง 
 

วาระที่ ๔.๒๔ กําหนดการขยายโครงข.ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในส.วนของสถานี
เสริมใน กลุ.ม A1 จํานวน ๔๕ สถานี (คณะทํางานด'านเทคนิคในกิจการโทรทัศน�
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล/สํานักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและ
โทรทัศน� (ทส.)) 

 
มติที่ประชุม 
๑.  ทราบ ข'อมูลสถานที่ต้ัง ผู'ได'รับใบอนุญาตให'บริการโครงข#ายซ่ึงรับผิดชอบ 

สิ่งอํานวยความสะดวกแต#ละสถานี และกําหนดการขยายโครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในส#วน
ของสถานีเสริมกลุ#ม A1 จํานวน ๔๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีข'อมูลสถานที่ต้ังฯ ที่แนบ เอกสาร ๙ ตาม
ความเห็นชอบร#วมกันของผู'ได'รับใบอนุญาตให'บริการโครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทั้ง ๔ ราย  

๒.  เห็นชอบ กําหนดการขยายโครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลในส#วน
ของสถานีเสริมในกลุ#ม A1 จํานวน ๔๕ สถานี ตามความเห็นชอบร#วมกันของผู'ได'รับใบอนุญาตให'บริการ
โครงข#ายโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลทั้ง ๔ ราย รายละเอียดตามที่แนบ เอกสาร ๑๐ 
 

วาระท่ี ๔.๒๕ แนวปฏิบัติทางเทคนิคสําหรับการให&บริการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล 
(คณะทํางานด'านเทคนิคในกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล/สํานัก
วิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน� (ทส.)) 

 
มติที่ประชุม ให'นําเข'าที่ประชุม กสท. เปNนวาระเพ่ือพิจารณาในคราวต#อไป 

 
วาระที่ ๔.๒๖ ให&ความเห็นชอบรายช่ือผู&เข&าร.วมอบรมหลักสูตรด&าน “Broadcasting and 

Content Regulation” (สํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน� (อส.)) 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายชื่อผู'เข'าร#วมอบรมหลักสูตรด'าน “Broadcasting and 

Content Regulation” ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๒๗ การแต.งตั้งคณะอนุกรรมการในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน� (สํานักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.)) 

 
มติที่ประชุม  
๑.  เห็นชอบ การแต#งต้ังคณะอนุกรรมการในสายงานกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน� จํานวน ๑๐ ชุด โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน'าท่ีค#าตอบแทน และวาระการดํารงตําแหน#ง ตามที่
สํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  ให' กสท. แต#ละท#านพิจารณาดําเนินการเสนอชื่ออนุกรรมการให'แล'วเสร็จ
ภายในวันศุกร�ท่ี ๓ เมษายน  ๒๕๕๘  

 



๑๕ 
 

วาระที่ ๔.๒๘ การอนุญาตให&ใช&คล่ืนความถ่ีเพ่ือให&บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล บริการ
สาธารณะประเภทที่สาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือการกระจายข&อมูลข.าวสาร
เพ่ือส.งเสริมความเข&าใจอันดีระหว.างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ
ประชาชน กรณีสํานักงานเลขาธิการสภาผู&แทนราษฎร (สํานักกิจการโทรทัศน�ใน
ระบบดิจิตอล (จส.)/สํานักกฏหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.)) 

 
มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมฯ และให'สํานักงานเลขาธิการสภา

ผู'แทนราษฎรได'รับสิทธิเปNนผู'รับใบอนุญาตให'ใช'คลื่นความถ่ี สําหรับการให'บริการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอล 
บริการสาธารณะ ประเภทท่ีสาม ซ่ึงมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือการกระจายข'อมูลข#าวสารเพ่ือส#งเสริมความเข'าใจอัน
ดีระหว#างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน หมายเลขลําดับการให'บริการหมายเลขสิบ (๑๐) โดยให'
มีอายุใบอนุญาต ๔ ป̂ ตามที่สํานักงาน กสทช. เสนอ 

  
๒.  มอบหมายให' สํานักงาน กสทช. ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒) ดําเนินการจัดทําบท

วิเคราะห�ความเหมาะสมคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม 
ในระบบดิจิตอล ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู'แทนราษฎร ตามประกาศ กสทช. ว#าด'วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
อนุญาตให'บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� เสนอต#อท่ีประชุม กสท. ต#อไป 

  ๒.๒  สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน� (ปส.๒) สํานักกฎหมายกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� (มส.) ยกร#างเง่ือนไขแนบท'ายใบอนุญาตเสนอต#อคณะอนุกรรมการด'านผัง
รายการและเนื้อหารายการ คณะอนุกรรมการส#งเสริมและกํากับการแข#งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� และคณะอนุกรรมการคุ'มครองผู'บริโภคด'านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� เพ่ือพิจารณาให'
ความเห็นก#อนรวบรวมเสนอต#อที่ประชุม กสท. ต#อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� ขอเปDดเผยความเห็นตามบันทึกท่ีแนบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
 วาระท่ี ๕.๑ คําพิพากษาคดีปกครองหมายเลขดําที่  ๑๖๘๗/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดง 

ท่ี ๘๐๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขดําที่  ๑๖๙๘/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดง 
ท่ี ๘๐๓/๒๕๕๘ (สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน� (มส.)) 

 
   มติที่ประชุม ทราบ 
 
 
 
 
 
   
 



๑๖ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น. 
 
 
 

พันตรี 
(โกเมธ ประทีปทอง) 

ผู'จดรายงานการประชุม 
 
 
 

พันเอก 
(นที  ศุกลรัตน�) 
ประธาน กสท. 

ผู'รับรองรายงานการประชุม 


