
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๖ กรกฎาคม 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 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๒. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๓.  นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ลาประชุม 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๔. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายอภิชาติ  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๑. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.  ประธาน กสท. กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การเสนอเอกสาร
วาระการประชุมนั้น ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการจัดท าเอกสารและการร้อยเรียงเรื่องราวเนื้อหา         
ในเอกสารให้เป็นไปตามล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณา และตรวจสอบการใช้
อักขระให้ถูกต้องด้วย ก่อนเสนอที่ประชุม กสท. 

๒.  กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ ๒-๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการสร้างเครือข่ายและบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกจิการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ 

๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี ้
๑.  ระเบียบวาระที่ ๔.๗  ให้แก้ไข มติที่ประชุม ข้อ ๓ และตัดข้อ ๔ เป็นดังนี้  
 “๓. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ

ผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 



๓ 
 

บริการสาธารณะประเภทที่สาม และผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการ
โทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) อย่างเคร่งครัด”  

๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ให้แก้ไข มติที่ประชุม ข้อ ๓ เป็นดังนี ้
  “๓. ไม่อนุญาตให้บริ ษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย)  จ ากัด เปลี่ ยนแปลงช่ือ 

ช่องรายการจาก SUN CHANNEL เป็นช่ือช่องรายการ เพลินทีวี เนื่องจากปรากฏประวัติการออกอากาศ  ที่เกี่ยวกับ
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขการอนุญาตด้านคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร โดนัท มิราเคิล 
เพอร์เฟ็คต้า สริม (Donut Miracle Perfect Srim) และผลิตภัณฑ์อาหารหลินจือมิน (LinnZhimin) ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะเปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นที่ยุติแล้วเท่านั้น”  

 
  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 

วาระที่  ๓.๒ ผลการด าเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 
มติท่ีประชุม       
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. เร่งติดตามผลการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สถานีที่ครบก าหนดเวลาแล้วเสร็จในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
และวันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๘ แล้วรายงานให้ กสท. ทราบโดยด่วนด้วย 

 
วาระที่  ๓.๓ รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน กสทช. (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่  ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด เร่งด าเนินการคืนเงินค่า
สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Sport Mania ๑,๕๐๐ บาท (เลขท่ี ๑๗/๒๕๕๘) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
 

มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

 
วาระที่  ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จ ากัด ด าเนินการคืนเงิน

ค่าบริการจานรับสัญญาณดาวเทียม จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณีท่ีไม่สามารถ
รับชมช่องรายการได้พร้อมท้ังยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขท่ี ๑๗๙/๒๕๕๗ 
และ เลขท่ี ๑๘๙/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) น าผล

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ฉบับเต็ม ประเด็นการบอกเลิกสัญญาการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาภายหลังบอกเลิกสัญญา เสนอต่อ  
ที่ประชุม กสท. เพื่อทราบด้วย 

 
 

วาระที่  ๓.๖ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกสัญญาการ
ให้บริการและคืนเงินค่าบริการพร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์ (เลขท่ี ๑๖๒/๒๕๕๗)  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๗ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการข่าว ออกอากาศทางช่องรายการ      

C-CHONBURI (CTV) ของบริษัท เคเบิลทีวี (ชลบุรี) (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

  
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่  ๓.๘ ค าพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๒๔๒๗/๒๕๕๖ (คดีหมายเลข

แดงท่ี ๑๔๙๔/๒๕๕๘) ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูก
ฟ้องคดีท่ี ๑ ส านักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และ ลสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓  
(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 

 



๕ 
 

วาระที่  ๓.๙ ผลการหารือข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ พิจารณา

เสนอแนวทางในประเด็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่าง 
ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิมและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แล้วเสนอทีป่ระชุม 
กสท. พิจารณาต่อไป 

 
 

วาระที่  ๓.๑๐ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  ขอเปิดเผยความเห็นและข้อเสนอแนะ 

ตามบันทึกที่แนบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่  ๔.๑ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๔ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑. และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
จ านวน ๔๐ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒. 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการ ครั้งที่ ๑ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกจิการพรอ้มเหตผุลความจ าเปน็
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๒ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.  การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
การยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งทาง
ปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่



๖ 
 

ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้การระงับคดี ด้วยการเปรียบเทียบปรับส าหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ                   
ตามข้อ ๒ เป็นไปตามค าสั่ง กทช. ที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

 
 
 
 

วาระที่  ๔.๒ การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ ราย รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย 
เอกสาร ๔ ทั้งนี้ให้มีระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

 
วาระที่  ๔.๓ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘   
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  

 ๑.  เห็นชอบ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๑ สถานี (ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๕ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ 
ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีทราบ และมอบหมายให้
ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ๒.  ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 
  ๓.  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาตฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับการออกอากาศตาม
ข้อ ๑ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการต่อไป 
 

 



๗ 
 

วาระที่  ๔.๔ การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีสิ้นสิทธิ 
ยื่นขออนุญาตทดลองประกอบกิจการ เ น่ืองจากไม่ได้ยื่นค าขอและช าระ
ค่าธรรมเนียมภายในก าหนดเวลา (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) / คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 
มติท่ีประชุม  
๑. ไม่รับอุทธรณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๒ สถานี ดังนี้ 
  ๑.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงรักไทยเรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๒๗ เนื่องจากมติ

ที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมายและถึงที่สุดตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง ข้ออ้างของสถานี วิทยุกระจายเสียงที่อ้างว่าได้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง และได้ช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่สามารถรับฟังได้
ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวได้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือหลักเกณฑ์ที่ กสท. ก าหนด ประกอบกับ กรณีไม่ปรากฏเหตุที่จะเพิก
ถอนค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง 
ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ หรือเข้าเหตุ
อื่นใดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกค าสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

  ๑.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบและเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน รหัสสถานี ๐๖๕๔๐๑๑๑ เนื่องจากมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ เป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งข้ออ้างของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่อ้างว่า
ผู้ด าเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายคนติดภารกิจส่วนตัว และไม่ได้ติดตามข่าวสารของหน่วยงาน ท าให้ 
ไม่สามารถยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้นั้น ไม่สามารถรับฟังได้ว่าสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวได้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือหลักเกณฑ์ที่ กสท. ก าหนด ประกอบกับ กรณีไม่ปรากฏเหตุที่จะเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง ไม่ปรากฏ 
พยานหลักฐานใหม่อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญ หรือเข้าเหตุอื่นใดตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ค าสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ได้ 

๒. เห็นชอบให้นายสากล  สาหล้า สามารถติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ
ของวิทยุกระจายเสียงรักไทยเรดิโอ รหัสสถานี ๐๔๕๒๐๓๒๗ คืนจากส านักงาน กสทช. ได้ โดยแสดงหลักฐาน
การช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอดังกล่าวต่อส านักงาน กสทช. ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง
ของผู้อุทธรณ์ จ านวน ๒ ราย พร้อมทั้ง แจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๒ ราย ทราบเป็นหนังสือ  
และมอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๑ หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
 
 

 



๘ 
 

วาระที่  ๔.๕ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี อ. ๕๘๕/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (มส.)) 

    
มติท่ีประชุม 
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคด ี
๒.  เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช.เสนอ 
๓.  มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและ

ติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งออนไลน์สถานีสนุกสร้างสุขภาพ ระบบ เอฟ.เอ็ม.
ความถ่ี 107.25 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งออนไลน์สถานีสนุกสร้างสุขภาพ ระบบ เอฟ .เอ็ม.
ความถ่ี 99.75 MHz หากพบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 
 วาระที่  ๔.๖ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๔๐/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
    

มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดแีทน กสท. เพิ่มเติม 
๒.  เห็นชอบให้ถือเอาค าให้การพร้อมด้วยพยานหลักฐานของผู้ ถูกฟ้องที่  ๑         

เป็นค าให้การและพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย 
 

 วาระที่  ๔.๗ 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 าเนินคด ี

๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

 วาระที่  ๔.๘ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๓/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

   
 มติท่ีประชุม   

๑.  มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พลโท  
ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ หรือ กสทช.พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  
หรือ ส านักงาน กสทช. โดย นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 

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



๙ 
 

หมายเหตุ กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  งดออกเสียง ระเบียบวาระนี้ 
 
วาระที่  ๔.๙ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๐๒/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.)) 
     

   มติท่ีประชุม  
๑.  มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคด ี
๒.  เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดี ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่  ๔.๑๐  ขอเสนอแนวทางการเปรียบเทียบปรับทางปกครองของ บริษัท ไอ สแตท จ ากัด 

ช่องรายการ MELO TV (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
   มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

๑.  เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘ บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ช่องรายการ 
MELO TV ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ซุปเปอร์ ดีแมกซ์ (Super D-Maxx) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่ง กสท. เคยมีค าสั่งในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ให้บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ช่องรายการ MELO TV 
ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ซี .ที.พี.ไฟ เบอร์รี่ (CTP Fiberry) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว  
แต่บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ช่องรายการ MELO TV มากระท าความผิดในครั้งนี้อีก อันเป็นการกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ดังกล่าว จึงให้ปรับทางปกครองเป็นจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  หากยังฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวอีกจะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตฯ ต่อไป 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งปรับตามข้อ ๑ ให้บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ช่อง
รายการ MELO TV ทราบ เพื่อให้เสียค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 
 
 วาระที่ ๔.๑๑ ขอเสนอแนวทางการเปรียบเทียบปรับทางปกครองของ บริษัท ป๊ิง ชาแนล จ ากัด 

ช่องรายการ Ping Channel (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

   
   มติท่ีประชุม     เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

๑.  เนื่องจากเมื่อวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๕๘ บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ 
Ping Channel ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เรดมอส (Redmoss) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ซึ่ง กสท . เคยมีค าสั่งในการประชุมครั้งที่  



๑๐ 
 

๒๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ให้บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ Ping Channel ระงับ
การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ซันดูมี เรดมอส (Redmoss) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่บริษัท ปิ๊ง 
ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ Ping Channel มากระท าความผิดในครั้งนี้อีก อันเป็นการกระท าการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กสท. ดังกล่าว จึงให้ปรับทางปกครองเป็นจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท หากยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวอีกจะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตต่อไป 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งปรับตามข้อ ๑ ให้บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด  
ช่องรายการ Ping Channel ทราบ เพื่อให้เสียค่าปรับภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

   
วาระที่ ๔.๑๒ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์เลือดอวดอ้าง

สรรพคุณเกินจริงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ท่ี FM 103.50 MHz 
จังหวัดสระบุรี (เลขท่ี ๕/๒๕๕๗,๒๒/๒๕๕๗,๓๘/๒๕๕๗) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
 มติท่ีประชุม  

๑. การกระท าของสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี 103.50 MHz จังหวัดสระบุรี  
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีโทษตามมาตรา 
๗๘ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ประกอบกับมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฝ่าฝืนมาตรา ๖ และมีโทษตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๒.  มอบหมายให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถ่ี 103.50 MHz จังหวัดสระบุรี หากพบการ
กระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
 วาระที่  ๔.๑๓ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด เร่งด าเนินการให้

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ พร้อมชดใช้ค่าเสียหายในการเสียเวลา
ท่ีต้องติดต่ อกับบริ ษัทฯ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท ( เลขท่ี ๑๖๗/๒๕๕๗) 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
  มติท่ีประชุม 

๑.  บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ตัดสัญญาณของผู้ร้องเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม  
๒๕๕๗ โดยไม่แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบล่วงหน้าโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระท าที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอา
เปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕(๗) ซึ่ง กสท. ไดแ้จ้งเตือนในกรณี
ดังกล่าวตามมติ กสท. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แล้ว 



๑๑ 
 

๒.  ให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบว่า กรณีการสั่งให้บริษัทฯ 
ชดเชยค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กสทช. แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ร้องเรียนที่จะ
ด าเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป 

 
 
 

 
วาระที่  ๔.๑๔ หลักการการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ฯ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
ช่องรายการหรือพิจารณาการขอยกเลิกการประกอบกิจการฯ กรณีปรากฏ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมาย 
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ /ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
 
 มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง พิจารณาและจัดท าความเห็นประกอบ  
แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาอีกครั้ง 
 
 วาระที่ ๔.๑๕ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๘ (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

    
 

  มติท่ีประชุม 
  ๑.  ละครเรื่อง “ชิงรักหักสวาท”ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ช่อง ๘ จัดระดับความเหมาะสมในระดับ ท (รายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย) ซึ่งไม่
ถูกต้อง จึงให้บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๘ ปรับเปลี่ยนการจัดระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท  
จากเดิม ท (รายการที่เหมาะสมส าหรับผู้ชมทุกวัย) เป็นระดับ น ๑๘ (รายการที่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปี
ข้ึนไป ผู้ชมที่อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ควรได้รับค าแนะน า)  
  ๒.  มอบหมายส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งก าชับบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจพิจารณาเนื้อหาละครให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการจัด
ระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับ
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
    
 



๑๒ 
 

 วาระที่ ๔.๑๖ เรื่องร้องเรียน กรณีการออกอากาศรายการ ท่ีน่ี Thai PBS ออกอากาศทาง 
สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส (Thai PBS) มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและ
เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ (ผส.)     
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
  มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 
 
 
 วาระที่ ๔.๑๗ (ร่าง) โครงการความร่วมมือเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชม

โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่ง
สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ส านักสื่อสารองค์กร (สบ.)/ส านักการพัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน (พย.)) 

 
  มติท่ีประชุม ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 

หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์  มีบันทึกขอ้เสนอแนะไปยังส่วนงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระที่ ๔.๑๘ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่าง ส านักงานฯ และหน่วยงานภายนอกในหัวข้อ “Development and 
challenges in broadcasting regulation” วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และการ
อบรมหลักสูตร Competition and regulation in broadcasting sector” 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (อส.)) 
 
มติท่ีประชุม เหน็ชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่าง ส านักงาน กสทช. และหน่วยงานภายนอกในหัวข้อ “Development and challenges in 
broadcasting regulation” วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และการอบรมหลักสูตร Competition and 
regulation in broadcasting sector” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
 

 



๑๓ 
 

 วาระที่ ๔.๑๙ การอุทธรณ์แนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปส าหรับ      
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(วส.)/ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

  มติท่ีประชุม  
๑. ไม่รับอุทธรณ์ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิล 

เนื่องจากเป็นค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและถึงที่สุดตามมาตรา ๔๘ ประกอบมาตรา ๘๗ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบ  
และอนุมัติหลักการแจ้งตอบให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ต่อจากนี้รายอื่นทราบเช่นกัน 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. หาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมและน าเสนอให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  พิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการด าเนินการตามมติที่ประชุม กสท .                      
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส าหรับ
ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลแอนะล็อกรายเล็ก แล้วเสนอที่ประชุม กสท . 
พิจารณาอีกครั้ง 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกที่แนบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 


