
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
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         ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์
   

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

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๙.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.    นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 

 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 

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

โทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลตนเอง 
๔. นางปริตา วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๕. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วน 
๖. นายเมธา  จันทร์หล้าฟ้า ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายชาญณรงค์ มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางธันยพร เปาทอง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวนันทพันธ์ โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวเนติมา คงแคล้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวชนิดา สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวธนพร ลี้ตระกูลศิลปะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอนุรดี โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวปวรรัตน์ ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. นายธนโชติ จ านงค์สังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๗. นายพชร สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.  ประธาน กสท. กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ  
๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒๙  พฤษภาคม 

๒๕๕๘ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Implementation of Digital Radio 
in the Asia – Pacific : Success Stories and On-going Breakthroughs” ในการประชุม Radio Asia 
2015 Conference "The Creative Power of Radio" ซึ่งร่วมกันจัดโดยกระทรวงศึกษาของสหภาพสาธารณรัฐ
เมียนมาร์ และ ABU  ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์  โดยครั้งต่อไปในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ABU ประสงค์   
ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมดังกล่าว 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕  

พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
๑.  แก้ไข หมายเหตุ ท้าย มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓.๓  เป็นดังนี้ 
  “หมายเหต ุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ”  
๒.  แก้ไข ข้อ ๒ ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒  เป็นดังนี ้
 “๒. ส าหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๑๕ เชียงราย คลื่นความถ่ี 

1224 kHz ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พิกัด Lat. 19  48  41 N, Long. 099 45 49.1 E ให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจ าเป็นการใช้คลื่นความถ่ี ด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ พิจารณาพร้อมท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท. ต่อไป” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 

วาระที่  ๓.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ Wake up Thailand ของบริษัท 
วอยซ์ ทีวี จ ากัด (ช่องรายการ VOICE TV) มีเน้ือหารายการไม่เหมาะสม (ส านัก
ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ  

 
หมายเหตุ     กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ  

 
วาระที่  ๓.๓ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ (ส านักงานอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) ) 
  
 



๔ 
 

มติท่ีประชุม ทราบ  
 
วาระที ่ ๓.๔ การขอยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้

บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าบรรจุในระเบียบวาระที่ ๕.๑ เพื่อพิจารณา 
 

วาระที ่ ๓.๕  ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที ่ ๓.๖ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ 
 
   

   
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 วาระที่ ๔.๑ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกระจายเสียง) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐ สถานี เปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานี  
ตามที่ร้องขอ  รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ 
ที่แนบ เอกสาร ๒ 

๓.  เห็นชอบหลักการกรณีการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ภายใต้นิติ
บุคคลเดียวกันไม่ควรมีการออกอากาศมากกว่า ๑ สถานีในบริเวณพื้นที่ให้บริการเดียวกัน 
 



๕ 
 

 วาระที ่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้
ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘) (ส านัก 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๓. ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และ
มอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ี
และภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศ 
ตามข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป  

 
 
 

 วาระที ่ ๔.๓ พิจารณาหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ี  
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.  พิจารณาการกระท าของผู้ทดลองประกอบกิจการ หากมีการกระท าที่เป็นการ 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช.เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
บริการชุมชนที่มีการโฆษณา การออกอากาศไม่เป็นไปตามสัดส่วนประเภทการประกอบกิจการ การออกอากาศ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค เป็นต้น ให้ด าเนินการตามข้อ ๓๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 ๑.๒ หากผู้ทดลองประกอบกิจการยังคงฝ่าฝืน ไม่ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตาม ๑.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการระงบัการ
กระท าที่ฝ่าฝืนน้ัน 



๖ 
 

 ๑.๓ หากผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามข้อ ๑.๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเตือน และหากยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นอีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนดค่าปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 ๑.๔ หากผู้ทดลองประกอบกิจการยังมีการด าเนินการที่ฝ่าฝืนนั้นซ้ าอีก หรือ
กรณีที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดท า
รายงานความเห็นเสนอต่อ กสท. เพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการ 

๒.  พิจารณาการกระท าของผู้ทดลองประกอบกิจการ หากมีการกระท าที่เป็นการ 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ คสช.ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความ
ร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ หรือมีการโฆษณาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยา   
ซึ่งถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงการออกอากาศของผู้ทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ด าเนินการมาตรการทางปกครอง ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์สั่งให้ระงับการกระท าหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ใช้ในการกระท าน้ันภายใน ๑๕ วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ๒.๒ หากผู้ทดลองประกอบกิจการยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑ ถือเป็นการกระท าผิดทางอาญา ซึ่งผู้ทดลองประกอบกิจการต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและให้ยุติการออกอากาศทันที 
 ทั้งนี้ ผู้ทดลองประกอบกิจการไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการฝา่ฝนื
ไม่ปฏิบัติตามความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อันเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการได้ 
 ๓.  กรณีการด าเนินการต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนบ้านบกศรีหลักเมื อง 
ความถ่ี 105.00 MHz จังหวัดศรีสะเกษ เห็นควรให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ กรณีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง ความถ่ี 105.00 
MHz จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน หารายได้จากการโฆษณา ถือเป็นการกระท าที่ฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
ท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 ๓.๒ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบการโฆษณาสินค้า ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนบ้านบกศรีหลักเมือง 
ความถ่ี 105.00 MHz จังหวัดศรีสะเกษ มีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาหรือไม่  
โดยหากปรากฏว่าสถานีวิทยุดังกล่าวมีการโฆษณาสินค้าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาจริง    
ซึ่งถือเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงการออกอากาศของผู้ทดลองประกอบ  
กิจการวิทยุกระจายเสียงให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินมาตรการทางปกครองตามข้อ ๒ 
 

วาระที่  ๔.๔ บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น



๗ 
 

ความถี่ ช่องรายการ Goody TV (กู๊ดดี้ ทีวี) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)/คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ช่องรายการ 
Goody TV (กู๊ดด้ี ทีวี) เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0171-57 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

๒. บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ปฏิบัติผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๓ (๓)  
จึงให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัทฯ กรณีไม่ออกอากาศช่องรายการ Goody TV (กู๊ดด้ี ทีวี)  

๓.  ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑. ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ แจ้งผลการพิจารณายกเลิกการประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการมมีติ

ให้ผู้ให้บริการโครงข่ายที่น าช่องรายการดังกล่าวไปออกอากาศทราบ 
 ๓.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ แจ้งผลการด าเนินการตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ มายังส านักงาน กสทช. 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 
 

 
 

วาระที่  ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตภายหลังใบอนุญาตเดิมสิ้น
อายุ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก 
ที่ยื่นค าขออนุญาตภายหลังที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒ ราย ๒ ช่องรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ
ที่แนบ เอกสาร ๔. โดยให้ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ   

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

๓.  ให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ีระหว่างวันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุถึงวันที่ กสท.มีมต ิโดยหากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๘ 
 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช.โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)  
ส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) และส านักก ากับผังและเนือ้หา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้ใช้บริการ โฆษณาอาหารและยา และผังรายการและเนื้อหารายการ ตามล าดับ  

 
วาระที่  ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นค าขออนุญาตใหม่ กรณีท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด จ านวน ๒๒ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒)) 

  
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม  บี 

จ ากัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี   
แบบบอกรับสมาชิกที่ได้ย่ืนค าขออนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จ านวน ๒๑ ช่องรายการ รายละเอียด
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
  ๒.  เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ช่องรายการ Z PAY TV 21  เคยถูกร้องเรียนว่า
มีเนื้อหารายการไม่เหมาะสม และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จ ากัด ถูกลงโทษทางปกครองเพราะเหตุดังกล่าวฐาน
ความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติ
ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖  จึงให้มีอายุใบอนุญาตช่องรายการ Z PAY TV 21 ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

        
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 
วาระที่  ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้
คลื่นความถี่ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท ซี ดี 
เอ็น พลัส จ ากัด จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบ

กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้  
คลื่นความถ่ี ระดับชาติ จ านวน ๒ ราย (๒ ใบอนุญาต) รายละเอียดปรากฏตามรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖ โดยให้มี
อายุใบอนุญาต ๑๕ ปี นับแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 

 



๙ 
 

วาระที่  ๔.๘ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท 
แอคซีท จ ากัด (คณะอนุกรรมการกิจการโทรทัศน์/ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม ให้บริษัท แอคซีท จ ากัด จัดท ามาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิด

ต่อผู้ใช้บริการภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ประกอบกิจการ ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการเยียวยาก่อนการเลิกกิจการ อีกครั้ง 

 
วาระที่  ๔.๙ การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ จ านวน ๒ ความถี่ และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ระบบ FM เป็นการชั่วคราว จ านวน ๒ สถานี ของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส าหรับใช้ในภารกิจกระจายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ตาม
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ 

กระจายเสียง พิจารณาและจัดท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 
 

วาระที่  ๔.๑๐ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๘๗๘/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  เห็นชอบการมอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. 
พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีและช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลาง   
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่  ๔.๑๑ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
พ.ศ. ๒๕๕๖ (บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) (ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบ ผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 



๑๐ 
 

๒.  เห็นชอบ ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ตรวจสอบแบบสัญญา 

 
 
 
 
 

วาระที่  ๔.๑๒ ความเห็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ กรณีประกอบกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกน าบริการเป็นการ
ท่ัวไป หมวดหมู่ความคมชัดปกติ (SD) เผยแพร่ด้วยมาตรฐานอ่ืนนอกเหนือจากท่ี
ได้รับอนุญาต และน าบริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปเผยแพร่ซ้ าในหมวดหมู่
บริการโทรทัศน์อ่ืนๆ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.)) 
มติท่ีประชุม  
๑.  เพื่อให้การประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการแข่งขันโดย

เสรีอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖  จึงก าหนดหลักการจัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปโดยห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งให้บริการแก่ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
น าบริการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ มาออกอากาศซ้ า  

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าหลักการตามข้อ ๑ ไปจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม
(Focus Group) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ แล้วเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  ๔.๑๓ แนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปส าหรับผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวี (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นควรก าหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการ

ทั่วไปส าหรับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ดังนี้ 
๑.   ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลทุกรายให้ถือปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเคร่งครัด โดย
จะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปประเภทบริการสาธารณะและประเภทกิจการทางธุรกิจทั้งหมด 
ทุกช่องให้ครบถ้วน  โดยต้องออกอากาศเรียงตามล าดับหมายเลขช่องอย่างต่อเนื่อง  

๒.   กรณีผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลที่ได้รับยกเว้น
ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ยกเว้นการเผยแพร่
บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ประเภทกิจการบริการสาธารณะเฉพาะที่ยังไม่ได้ออกอากาศเท่านั้น ส่วน



๑๑ 
 

ประเภทกิจการทางธุรกิจให้ยกเว้นการเผยแพร่ทั้ งหมด โดยไม่สามารถเลือกเอาเฉพาะบางช่องรายการมา
ออกอากาศได ้

๓.   ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ ดังนี้ 
๓.๑ แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลด าเนินการ

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตาม ข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตาม กสท. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการก าหนดค่าปรับทางปกครองให้ช าระในอัตรา     
ไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐.- บาท หรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป 

๓.๒ มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคติดตามตรวจสอบการ
เผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิลทีวีตามแนวปฏิบัติ     
ข้อ ๑ และข้อ ๒ และรายงาน กสท. ภายใน ๖๐ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 
หมายเหตุ    รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๔ เรื่องร้องเรียนการออกอากาศรายการ “อากาศเป็นใจ” ออกอากาศทางช่อง

รายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ไทยทีวี มีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม  
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 
 
มติท่ีประชุม ช่องรายการ ไทยที วี เผยแพร่ภาพพิ ธีกรหญิงผู้รายงานข่าว

พยากรณ์อากาศที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด และไม่เหมาะสมในช่วงเวลาเทศกาลวันสงกรานต์ เนื่องจาก
รายการดังกล่าวเป็นรายการเสนอข่าวสาร จึงจ าเป็นต้องแต่งกายให้น่าเช่ือถือ กรณีจึงเป็นมีเนื้อหารายการเป็น
การกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศรายการตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ก าหนดโทษทางปกครองด้วยการปรับเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
วาระที่  ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียนรายการแท็กซี่มหาเศรษฐีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 

(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบการยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจากเนื้อหารายการไม่ขัดต่อมาตรา ๓๗ 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียนการออกอากาศช่องรายการ เอส.อี.เอ็กซ์.วายวูแมน ทีวี ชาแนล 

ของบริษัท ยู เบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ



๑๒ 
 

พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม ช่องรายการ เอส.อี.เอ็กซ์.วายวูแมน ทีวี ชาแนล ของบริษัท ยูเบสท์ 

พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด เผยแพร่ภาพในรายการ sexy online และรายการ X-cercise มีลักษณะของการแต่งกาย  
ที่ไม่เหมาะสมขัดต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย กรณีจึงมีเนื้อหารายการเป็นการ
กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจของประชาชนอย่างร้ายแรง                   
ซึ่งต้องห้ามมิให้มีการออกอากาศรายการตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ก าหนดโทษทางปกครองด้วยการปรับเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
วาระที่  ๔.๑๗ รายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี ๒๔ ทีวี(ยี่สิบสี่ทีวี) (ส านัก

ก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา
รายการ) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
วาระที่  ๔.๑๘ การออกอากาศรายการคนรู้จริง ทางช่องรายการ 24TV (ส านักก ากับผังและ

เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)    
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๔.๑๙ การตรวจสอบพบ ช่องรายการ ๑๓ สยามไทย ออกอากาศเน้ือหารายการท่ี 

ไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผัง
รายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม เนื่องจากการออกอากาศช่องรายการ ๑๓ สยามไทย ในรายการ  

ย่ าค่ า ย าข่าว และรายการ morning news ของบริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด มีเนื้อหาลักษณะส่อให้เกิด
ความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร อันเป็นการ
ละเมิดข้อตกลงที่บริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด ได้ท าไว้กับส านักงาน กสทช.และเป็นการกระท าผิดเงื่อนไข
ตามข้อ ๓.และข้อ ๕. ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการประกอบกิจการโทรทัศน์  จึงให้มี
ค าสั่งทางปกครองตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรมิให้บริษัท เสียงประชาชนไทย จ ากัด กระท าการออกอากาศที่มี
เนื้อหาในลักษณะดังกล่าว หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวจะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ และหยุดการออกอากาศช่องรายการ ๑๓ สยามไทย ทันที  

 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 

 



๑๓ 
 

วาระที่  ๔.๒๐ คณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 
๒๕๕๘ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ (ส านัก
อ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑.  เห็นชอบรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะท างานพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติ
การสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 
๒๕๕๘ ภายใต้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  ให้คณะท างานฯ ตามข้อ ๑ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘  
 ๒.๒ จัดท ารายงานผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๘ เสนอต่อ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์มอบหมาย 

๓.  ให้คณะท างานฯ มีวาระคราวละ ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
๔.  การจ่ายค่าตอบแทนคณะท างานฯ ตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
หมายเหตุ รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 วาระที่ ๕.๑ การขอยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือ

ให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
ของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด จ านวน ๒ ช่องรายการ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

 
มติท่ีประชุม 
๑. หลักเกณฑ์การขอยกเลิกการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 

และการใช้คลื่นความถ่ีส าหรับกิจการดังกล่าว ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๕) ข้อ ๒๑ และ
เงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งเหตุแห่งการยกเลิกการ



๑๔ 
 

ประกอบกิจการ พร้อมก าหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ ให้คณะกรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ 
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดก่อนเลิกกิจการ 

๒. เพื่อให้การขอยกเลิกการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ 
การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข จึงเห็นควรก าหนดเงื่อนไขก่อนการเลิกกิจการ ดังนี้ 

 ๒.๑ ให้ผู้ รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล รายปี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันครบก าหนด
ช าระค่าธรรมเนียม  

 ๒.๒ ให้ผู้ รับใบอนุญาตจัดท าแผนมาตรการเยียวยาผู้ใ ช้บริการ เพื่อให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

 ๒.๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี (ค่าประมูล
คลื่นความถ่ี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากส านักงาน กสทช หากไม่ช าระ
ภายในก าหนดระยะเวลาให้ถือเป็นผู้ผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมนับตั้งแต่วันที่พ้นก าหนดการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี(ค่าประมูลคลื่นความถ่ี) และให้ส านักงาน กสทช. บังคับช าระหนี้เอากับผู้ค้ าประกัน  
เต็มจ านวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และก าหนดค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละเจ็ดครึ่ง  

๓.   กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑ หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ ๒ ให้ส านักงาน กสทช. รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้    
และเพิกถอนใบอนุญาต ตามล าดับ 

 
หมายเหตุ  รับรองระเบียบวาระนี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 

 


