
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม 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   ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  เลขานุการ กสท. 
 รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๗. พันตรี โกเมธ   ประทีปทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม 
๘.  นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ  ติดภารกิจ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
 

 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๓. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายศักดิ์ดา  มะเกลี้ยง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวสบายใจ  วงศางาม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นายทวิช  องคเชษฐ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๖. รศ.ดร.ไพฑูรย ์ ไกรพรศักดิ์  นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๗. รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๘. ผศ.ดร.บังอร ทับทิมทอง นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๙. ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓๐. ดร.พิธุวรรณ ปรมาพจน์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓๑. ดร.ตะวัน ปภาพจน์ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓๒. นางสาวลดารัตน  วัฒนสาครศิริ นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และไม่มีเรื่องแจ้งให้     
ที่ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ครั้งท่ี 

๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยไม่มีข้อแก้ไข  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๕/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๒ สถิติเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘  (ส านักกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ และการประชุม (กส.))  

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว 
 
วาระที ่ ๓.๓ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง 
และกจิการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที ่ ๓.๔ สถานีต ารวจนครบาลชนะสงครามขอทราบผลการแพร่ภาพและเสียงทางโทรทัศน์
รวมถึงช่องดิจิตอลของสื่อมวลชน (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา       
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองน าไปด าเนินการต่อไป 

 
วาระที ่ ๓.๕  ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในแต่ละปี (สิ้นรอบ

ระยะเวลาบัญชีภายในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 



๔ 
 

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์  (ปส.๒) และส านักการอนุญาต

ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) น าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณา ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 
วาระที ่ ๓.๖  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.))  

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒.  ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  จะจัดส่งความเห็นไปยังส านักที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที ่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ปส.๑))  

มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๓๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๘๙  สถานี  
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ของผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงือ่นไขการทดลองประกอบกจิการ 
ครั้งที่ ๒ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชี
รายช่ือที่แนบ 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
ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 



๕ 
 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาคตรวจสอบการ 
ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้
กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที ่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ    

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา 
ทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

๒.   ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระท่ี ๔.๓  ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)/ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 

มติท่ีประชุม  
๑.  อนุมัติให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๙ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕  

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน ๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๖    

 
วาระที ่ ๔.๔ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม  
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๙ สถานี (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่
แนบ เอกสาร ๗ ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ. 
๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าวทราบ 
และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงานบริหารคลื่น
ความถ่ีและภูมิภาค ด าเนินการตรวจสอบและติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 



๖ 
 

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 

วาระที่ ๔.๕ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก 
จ านวน ๒ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซเบอร์สตาร์ เคเบิลทีวี และ บริษัท ไทยซิน แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จ ากัด
สามารถน าแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง
มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปใช้เป็นแบบสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 

 
วาระที่ ๔.๖ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ 

กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 
๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ (บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด) (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบผลการตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรบัสมาชิกที่

บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบให้บริษัท แสนสุขเน็ทเวิร์ค จ ากัด น าเงื่อนไขของสัญญาตามข้อ ๑  
ไปใช้เป็นแบบสัญญาในการให้บริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกกับผู้ใช้บริการ 

 
วาระที่ ๔.๗  การด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟรนด์ลี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ นายพิชญา 

วรรณทอง กรณีการปลอมและใช้เอกสารปลอม  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. มอบหมายให้ด าเนินคดี ดังนี้ 
   ๑.๑   ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ให้ด าเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟรนด์ลี่ เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ โดยนายพิชญา วรรณทอง ในฐานะนิติบุคคล และด าเนินคดีกับนายพิชญา วรรณทอง  
ในฐานะส่วนตัว ในความผิด ดังนี้ 

  (๑) ความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 



๗ 
 

  (๒) ความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระท าความผิดตาม
มาตร ๒๖๕ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๘ วรรค ๑ และวรรค ๒  

๑.๒   ความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ด าเนินคดีกับ
นายพิชญา วรรณทอง ในความผิด ดังนี้  

(๑) ความผิดฐานใช้คลื่นความถ่ีส าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสยีง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖๖ 

(๒)  ความผิดฐานมี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๖ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ 

๒.   มอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. เป็นผู้ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษใน
ความผิด ดังนี ้

๒.๑   กรณีความผิด ตามข้อ ๑.๑ เห็นควรมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ กสทช. เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ หรือ
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

 (๑) นายสมบัติ ลีลาพตะ หรือ นางสาวกัณธิมา วุฒิชาติ หรือนางสาว
ชาญชญาณ์พัชร์ เทียบรัตน์ ผู้แทนส านักงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.) หรือ 

 (๒) นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ หรือผู้แทนส านักงานอนุญาตประกอบ
กิจการ ๑ (ปส.๑)  

 (๓) นายชาญณรงค์ แพรกปาน หรือผู้แทนส านักงาน กสทช. เขต ๑๒ 
(นครศรีธรรมราช)  

 ทั้งนี ้รายละเอียดตามร่างหนังสือมอบอ านาจตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ   
๒.๒   กรณีความผิดตามข้อ ๑.๒ เห็นควรมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

กสทช. โดย ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.) เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่สถานีต ารวจภูธรนครศรีธรรมราช 

 
วาระที่ ๔.๘ กรณีการออกอากาศรายการต่างคนต่างคิด ออกอากาศทางช่องรายการอมรินทร์

ทีวี เอชดี ในระบบดิจิตอล มีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม   ส านักงาน กสทช. ถอนระเบียบวาระนี้ 
 
วาระที่ ๔.๙ ข้อเสนอแนวทางการเปรียบเทียบปรับทางปกครองของบริษัท ยู นิเวอร์แซลโปร 

จ ากัด ช่องรายการ Nice Channel  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณีผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าวผู้ใดได้รับค าสั่งตาม



๘ 
 

มาตรา ๓๑ วรรคสอง แล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้ กสทช. มีอ านาจปรับทางปกครองไม่เกินห้าล้านบาท และปรับอีก 
วันละไม่เกินหนึ่งแสนบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง ดังนี ้

 ๑.๑ ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ให้ก าหนดโทษปรับ ๕๐,๐๐๐ 
บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๒ ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนพระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ให้ก าหนดโทษปรับ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๓ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถ่ินและ
ภูมิภาค) ให้ก าหนดโทษปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง 

 ๑.๔ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและ
โทรทัศน์เคเบิ้ลระดับชาติ) ให้ก าหนดโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลา
ที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๕ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ทั้งระบบดิจิตอล และระบบ 
แอนาล็อค ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

๒.  บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้
คลื่นความถ่ี(โทรทัศน์ดาวเทียม) ช่องรายการ Nice Channel กระท าการฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สลิมมิ่ง บาลานซ์ เซ็ท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีค าวินิจฉัย
ว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นการ 
เอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ที่ สทช ๔๐๐๗/๗๖๔๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘  ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๕๘  บริษัทฯ ได้
ออกอากาศรายการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดอลลี่  (Dolly) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
วินิจฉัยว่าเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ้ าอีก และเป็นการขัดต่อ
เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตด้วย  จึงให้ก าหนดโทษปรับทางปกครอง ดังนี ้

๒.๑   ให้ปรับทางปกครอง จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง  โดยให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช.  หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน และหากบริษัทฯ ยังไม่ปฏิบัติตามค าเตือนอีก ส านักงาน กสทช. อาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระเงินให้ ครบถ้วน ตาม
มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒.๒  นอกจากมาตรการทางปกครองตามข้อ ๒.๑ หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งข้อ ๒.๑  กสท.จะใช้มาตรการทางปกครองสั่งพักใช้ใบอนุญาต เป็นเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 



๙ 
 

๓.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ปส.๒ จัดท าข้อเท็จจริงและข้อเสนอต่อ กสท. 
อีกครั้ง ในประเด็นเกี่ยวกับใบอนุญาตของบริษัท ยูนิเวอร์แซล โปร จ ากัด  ช่องรายการ Nice Channel ตาม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกอากาศที่ บส. ตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๙ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบระยะเวลาการโฆษณาของช่อง MONO 29 

โฆษณาเกินระยะเวลาท่ีก าหนด (เลขท่ี ๓๖/๒๕๕๘)  (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๕๗ (๓) แห่ง

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือประกาศที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด หรือค าสั่งของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๖๐ ประกอบกับมาตรา ๖๑(๓) แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งต้องระวางโทษปรับทางปกครองช้ัน ๓ คือ ปรับตั้งแต่ห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้า
ล้านบาท และปรับรายวันอีกในอัตราวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหรอืจนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยก าหนดหลักการค านวณค่าปรับทางปกครอง ดังนี้ 

 ๑.๑   ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ก าหนดโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๒   ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ด าเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ให้ก าหนดโทษปรับ   
๗๕๐,๐๐๐ บาท  และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๓   ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถ่ินและ
ภูมิภาค)  ลงโทษปรับ ๗๕๐,๐๐๐ บาท  และปรับอีกวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๔   ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและ
โทรทัศน์เคเบิ้ลระดับชาติ)  ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่ง 

 ๑.๕   ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ทั้งระบบดิจิตอล และระบบ 
แอนาล็อก ให้ก าหนดโทษปรับ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง 

๒.   บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (ช่อง MONO 29) ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภททางธุรกิจ ระดับชาติ  ออกอากาศ
รายการโดยมีการโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีโทษปรับ 
ทางปกครองตามมาตรา ๖๐(๒) และมีอัตราโทษตามมาตรา ๕๗(๓) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน  อีกทั้ง
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๕ (๘) ประกอบกับ



๑๐ 
 

มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกด้วย  จึงให้มีหนังสือแจ้งเตือนให้
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (ช่อง MONO 29) ระงับการออกอากาศรายการโฆษณาบริการหรือสินค้าที่ 
เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าว  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ระงับนั้น กสท. จะใช้มาตรการปรับทางปกครอง จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว   

 
หมายเหตุ 
๑. กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ   ขอสงวนความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทกึแนบ 
๓. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทกึแนบ 
๔. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ ข้อเสนอแนวทางการเปรียบเทียบปรับทางปกครองของ บริษัท อาร์เอส จ ากัด 

(มหาชน) ช่องรายการ 8 (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม  
๑.  บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (ช่องรายการ 8) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรทัศน์ ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภททางธุรกิจ ระดับชาติ  ออกอากาศรายการ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร และโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยมีข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และน่าจะเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งส านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือที่ สทช ๔๐๐๗/๔๖๐๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
และหนังสือที่ สทช ๔๐๐๗/๔๖๐๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งให้บริษัทฯ ระงับการออกอากาศโฆษณา
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  และก าหนดมาตรการทางปกครองด้วยว่า หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนค าสั่งระงับดังกล่าว
จะปรับอัตราวันละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น  ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ พบว่าบริษัทฯ ยังคงมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอีก  อันเป็นการ
กระท าฝ่าฝืนค าสั่งให้ระงับการโฆษณาดังกล่าว จึงให้ปรับบริษัทฯ จ านวน  ๒๐,๐๐๐ บาท และให้บริษัทฯ ช าระ
ค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ฝ่าฝืน
ไม่ช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ ส านักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามค าเตือน ให้ ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครอง โดยยึด หรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒.  เมื่อเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑ เป็นที่ยุติแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนิน
กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ  ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่าวยุติว่ามีความผิดให้พิจารณา
ก าหนดโทษทางปกครองตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครองตามมติที่ประชุมครั้งนี้ ระเบียบวาระที่ ๔.๙  
แล้วน าเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
หมายเหตุ   รับรองมติระเบียบวาระที่  ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๑๑ 
 

วาระที่ ๔.๑๒ ข้อเสนอแต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานก ากับดูแลการกระท าที่ เป็นการเอาเปรียบ

ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ค่าตอบแทน และวาระ
การด ารงต าแหน่ง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ  

๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ
ผู้แทน เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
เพิ่มเติม  

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าค าสั่งเสนอต่อ ประธาน กสท.เพื่อพิจารณา
ลงนามต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล   

ในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จ านวน ๓๗ สถานี (ส านักวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.))  

มติท่ีประชุม   ให้ส านักงาน กสทช. น าการปรับเปลี่ยนก าหนดการขยายโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จ านวน ๓๗ สถานี ไปรับฟังความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ส าหรับการให้บริการโทรทัศน์       
ในระบบดิจิตอล ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวย
ความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม   
๑. เห็นชอบให้คณะท างานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๑ ปี นับแต่วันที่มี
ค าสั่ง  

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. จัดท าค าสั่งเพื่อเสนอประธาน กสท. ในฐานะ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. ลงนามในค าสั่งต่อไป 

 
หมายเหต ุ
๑.  กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์   มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 



๑๒ 
 

วาระที่ ๔.๑๕ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Broadcasting 
Regulation and Policy Practice Program ระหว่างวันท่ี ๓-๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ (ส่วนงาน กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า/ ส านักอ านวยการสายงาน
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม  เ ห็ นชอบราย ช่ือ ผู้ เ ข้ า ร่ วมอบรมหลั กสู ตร  “Broadcasting 
Regulation and Policy Practice Program” ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามที่ส านักงาน  
กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๑๖ รายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงระบบ

ดิจิตอล  (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(นส.))  

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น ารายงานผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีใน

กิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอล ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 วาระที่ ๔.๑๗ ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตรา
ค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... (อนุกรรมการก าหนด
โครงสร้างค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านัก
ค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.  

เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...  
๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการก ากับดูแลอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...   
๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ(ร่าง)ประกาศ กสทช. ตามข้อ ๒ ต่อ 

ที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 วาระที่ ๔.๑๘ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  (ส านักอ านวยการสายงานกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (อส.)) 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ขอทราบแนวนโยบายจาก กสท. แต่ละท่าน 

แล้วน าเสนอ ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
 



๑๓ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 

 


