
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒๑ กันยายน  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. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙.    นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายสมศักดิ์  สิริพัฒนากุล ผู้อ านวยการส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๔. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และ

พัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นางสาวอรศรี  ศรีระษา รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๑๑. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวชนิดา  สุปรีดานุวัฒน์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวบังอร  ไล้ทองค า พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์พุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
 
มติท่ีประชุม -  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไขความในข้อ ๒ ของ มติ 
ที่ประชุม ของวาระที่ ๔.๑ จาก “...นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๗ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓” เป็น “...นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุด
ลง จ านวน ๕ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓” 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่  ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๘ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 



๓ 
 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๒ รายงานข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เดือน

กันยายน ๒๕๕๘  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.))  

มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๓  รายงานการเข้ารวมบรรยายและสัมมนาในงาน Pacific Media Partnership 

Conference 2015 : Partnering for Broadcasting ณ เมืองอาเปีย ประเทศ
ซามัว ระหว่างวันท่ี ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
(ปส.๑)/ ส่วนงานเลขานุการ ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์)  
มติท่ีประชุม  
๑.  ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. น าเผยแพร่ทาง Website ของส านักงาน กสทช. ในส่วน

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๔ สรุปผลการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "NBTC/ITU Regional Seminar on 
Delivery Technologies and Business Models for Mobile Television 
Services"  (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๕  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ประจ าปี ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และรายงานความ
คืบหน้าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  (ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๖  การด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๖/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๗ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นว่า ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จะมีคูปอง

หมดอายจุ านวนหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนในบางจังหวัด จึงขอให้ส านักงาน กสทช. ได้ประชาสัมพันธ์ 
แจ้งเตือนประชาชนให้เร่งด าเนินการแลกใช้คูปองด้วย 



๔ 
 

 
มติท่ีประชุม  
๑.   ทราบ 
๒.   ให้ส านักงาน กสทช. น าความเห็นของ กสท. ไปพิจารณาด าเนินการ   

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๑๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑  และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒๓๕  สถานี  
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุ ก ระ จาย เสี ย ง  พ .ศ .  ๒๕๕๖   นับแต่ วันที่ สิ ท ธิ ในกา รทดลองประกอบกิ จการ สิ้ นสุ ดล ง                            
จ านวน ๓ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๓.   การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง
ทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า
ไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที 

๔.  ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๒ และภาค ๔ ตรวจสอบการ ด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีต้องระงับการออกอากาศชั่วคราว เน่ืองจากมิได้

ด าเนินการยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา (ณ วันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม 
๑.   เห็นชอบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ครบก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตว่าด้วยวิทยุคมนาคม จ านวน ๖ สถานี (ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘) รายละเอียดตามบัญชี



๕ 
 

รายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔  ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
พ.ศ. ๒๔๙๘ ครบถ้วน โดยมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. แจ้งค าสั่งให้ระงับการออกอากาศให้สถานีดังกล่าว
ทราบ และมอบหมายให้ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และสายงาน
บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๑ ภาค ๒ และภาค ๔ ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามการใช้คลื่นความถ่ี โดยหากพบการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งระงับดังกล่าว ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

๒.   ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ให้ส านักงาน กสทช. 
ตรวจสอบการยื่นค าขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ประกอบการพิจารณาต่อ
อายุใบอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป 

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

 
วาระที่ ๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจกากระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ขอพักการให้บริการ 
จ านวน ๓ ราย ๔ ช่องรายการ  (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นควรก าหนดหลักการพิจารณา การขอพักการให้บริการ ดังนี้ 

๑.๑  การพักการให้บริการจะต้องเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นที่จะตอ้ง
พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน ท าให้ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒ การพักการให้บริการจะต้องไม่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

๑.๓ การพักการให้บริการจะพิจารณาให้พักการให้บริการได้คราวละไม่เกิน ๑๕ วัน 
 ๒.  ไม่อนุญาตให้ผู้รับใบประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถ่ี จ านวน ๓ ราย ๔ ช่องรายการ ดังต่อไปนี้  
พักการให้บริการ  

๒.๑  บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ช่องรายการ TVD เลขที่ใบอนุญาต 
B1-S2140-0369-56  

๒.๒  บริษัท เซ็นทรัล เน็ทเวิร์ก พลัส จ ากัด ช่องรายการ เซ็นทรัล แชนแนล เลขที่
ใบอนุญาต B1-S2140-0402-56 และช่องรายการ เซน เอ็กซ์เพรส เลขที่ใบอนุญาต B1-S2140-0403-56  

๒.๓  บริษัท เจซี บรอดคาสท์ จ ากัด ช่องรายการ JC TV เลขที่ใบอนุญาต                     
B1-S2140-0379-56 
  

วาระที่ ๔.๔   การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ของบริษัท ทริปเปิล
ที อินเตอร์เน็ต จ ากัด จ านวน ๘ ช่องรายการ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
 



๖ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. อนุมัติให้บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เนต จ ากัด ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ จ านวน ๘ ช่องรายการ ดังนี้ 

๑.๑  ช่องรายการ WOW Music HD เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0263-56 
ยกเลิกการประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๒  ช่องรายการ WOW T เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0264-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๓  ช่องรายการ WOW I เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0265-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๔  ช่องรายการ WOW K เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0266-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๕  ช่องรายการ ไทยรามา เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0267-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๖  ช่องรายการ HD 1 เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0268-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๗  ช่องรายการ HD 2  เลขที่ใบอนุญาต  B1-S21040-0269-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑.๘  ช่องรายการ MAX TV เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0270-56 ยกเลิกการ
ประกอบกิจการฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒.   ให้ผู้รับอนุญาตตามข้อ ๑ ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน 
กสทช. ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

 
วาระที่ ๔.๕  การขอขยายระยะเวลาการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของบริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด 
(มหาชน)  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

มติท่ีประชุม  ไม่อนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือ 
บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จ ากัด (มหาชน)) ขยายระยะเวลาการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์  

 
วาระที่ ๔.๖ การด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๕๗/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (มส.))  

  มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ  กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 



๗ 
 

๒. เห็นชอบให้ถือเอาค าให้การพร้อมด้วยพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็น
ค าให้การและพยานหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๗ การด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๓๐/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.))  

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ  กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดี 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระที่ ๔.๘ การด าเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๖๐/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง

และโทรทัศน์ (มส.))  

  มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.พันต ารวจเอก 

ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินคดีแทน กสทช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) 
และ กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) 

๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าช้ีแจงและการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 

วาระที่ ๔.๙ แนวคิดการจัดท าประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีกลไกการรับและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนโดยผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์  (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

มติท่ีประชุม  ให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พิจารณาอีกครั้ง แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๐ ABU เชิญเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Radio Asia 2017 Conference & ABU 

Radio Song Festival 2017” (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ 
ส านั ก คุ้มครองผู้ บ ริ โภคในกิ จการกระจาย เสี ย งและ โทรทั ศน์  ( บส . ) /                  
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง  (ปส.๑))  

มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แล้ว
เสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม “ABU General Assembly 2015” ระหว่าง

วันท่ี ๒๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี  (ส านักกิจการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.))  
 
 



๘ 
 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม “ABU General Assembly 2015” ระหว่าง

วันที่ ๒๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครอิสตันบูล ประเทศตรุกี  จ านวน ๒ คน ดังนี ้
๑.   นางสาวอรศรี ศรีระษา ผู้ช านาญการ (ช๓) ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบ

ดิจิตอล 
๒. นายตรี บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ก๑) ส านักคุ้มครองผู้บริโภค             

ในกิจการการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
  
 หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. 

จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 วาระที่ ๔.๑๒ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมท่ีจัดร่วมกับสถาบันต่างประเทศจ านวน 

๒ โครงการ (ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ/ ส านักส่งเสริมการ
แข่งขันและก ากับดูแลตนเอง (สส.)/  ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (อส.))  

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมที่จัดร่วมกับสถาบันต่างประเทศ จ านวน ๒ 

โครงการ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. การอบรมเรื่อง “เสรีภาพสื่อมวลชนบนความรับผิดชอบมีกรอบหรือไม่ ?”      

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒. การอบรมหลักสูตร “Competition in Broadcasting regulation and 

Regulatory Arbitrage” ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
วาระที่ ๔.๑๓ ความคืบหน้าในการพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการด าเนินการ

เผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป  (ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (วส.))  

มติท่ีประชุม 
๑.  ให้จัดส่งข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิล

ไปยังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการ
ด าเนินการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปส าหรับผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
ระบบเคเบิลแอนะล็อก  

๒.  ให้สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ เร่ง
ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปของผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ระบบเคเบิล และรายงาน กสท. ภายใน ๓๐ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมต ิ

 

หมายเหตุ   กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 



๙ 
 

วาระที่ ๔.๑๔ กรณีการออกอากาศรายการ สน.๑๗ ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ
ดิจิตอล ช่องไทยทีวี มีเน้ือหาไม่เหมาะสม  (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

มติท่ีประชุม 
๑.  การออกอากาศรายการ “สน.๑๗” ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ

ดิจิตอล ช่องไทยทีวี เป็นการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นเนื้อหารายการที่ต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  จึงก าหนดโทษปรับทาง
ปกครอง โดยให้ปรับแก่ บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดจิติอล 
ช่องไทยทีวี เป็นจ านวนเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้บริษัทฯ ช าระค่าปรับ   ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน กสทช. หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนไม่ช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนด ให้ส านักงาน 
กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทฯ  ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม
ค าเตือนให้ ส านักงาน กสทช. ใช้มาตรการทางปกครอง โดยยึด หรือายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อช าระ
เงินให้ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙   

๒.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์พิจารณาตรวจสอบกรณีการโฆษณาของช่องรายการตามข้อ ๑. ว่าน่าจะเปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภค
หรือไม่  

หมายเหต ุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช.   
จะได้น าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๑๕ กรณีออกอากาศรายทางช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศเน้ือหารายการท่ีไม่

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

มติท่ีประชุม 
๑. เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ช่องรายการ PEACE TV ออกอากาศรายการ   

ห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ออกอากาศรายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์และ
รายการเราพี่น้องกัน และเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ออกอากาศรายการคิดรอบด้านและรายการเข้าใจ
ตรงกันนะ ซึ่งมีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง 
การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ
สาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่  ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง            
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  และเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลง         
ที่บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ท าไว้ต่อส านักงาน กสทช. ซึ่งภายหลังที่ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งให้ทุเลาการ
บังคับตามค าสั่ง กสท. ช่องรายการ PEACE TV ยังคงกระท าการฝ่าฝืนประกาศ คสช. ดังกล่าวและฝ่าฝืน
ข้อตกลงที่ท าไว้ต่อส านักงาน กสทช. อีกหลายครั้ง อันเป็นการกระท าผิดซ้ าซาก อีกทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่ง กสท. ของศาลปกครองกลางอีกด้วย   

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อช้ีแจง
ข้อเท็จจริงตามข้อ ๑ และขอให้มีค าสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนค าสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่ง กสท. ต่อไป  



๑๐ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของช่องรายการ PEACE TV ตามข้อ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา กรณี กสทช.
อุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางต่อไป 

หมายเหตุ    
๑. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
๒. รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 

 


