
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๓๘/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน  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. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ติดภารกิจ 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 
๔. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการใน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๕. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน ์



๒ 
 

๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายตรี  บุญเจือ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางกนกวรรณ  ศรีชัยชนะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นายธนิศ  สงกรานต์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายวรวิทย์  พันธ์ุธนุสร ที่ปรึกษาจาก Deloitte 
๒๔. นางสาวสิวณี  วิศลดิลกพันธ์ ที่ปรึกษาจาก Deloitte 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             

ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงและ
กิจการโทรทัศน์ ๓๗/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยให้แก้ไข ดังนี ้

๑. แก้ไขความในข้อ ๒ ของวาระที่ ๔.๑๑ จากความว่า 
 “๒.  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ 

มีความเห็นว่า การบรรจุระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  



๓ 
 

กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปแล้ว...”  เป็น 

 “๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ และ กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ             
มีความเห็นว่า การบรรจุระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  
กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าวออกไปก่อน...” 

๒. แก้ไขมติที่ประชุมของวาระที่ ๔.๑๘ เป็นดังนี้  
 “เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. เสนอแนวทางการก าหนดให้การออกอากาศ

รายการหรือการโฆษณาที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการสร้างความเช่ืออย่างงมงายให้แก่ผู้บริโภค โดย
ปราศจากการพิสูจน์จากข้อเท็จจริงและเหตุผล  เป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๕(๑๒)” 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๓๗/๒๕๕๘  (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อก บริการสาธารณะประเภทท่ีหน่ึง แจ้ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับใบอนุญาต (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้าน
กิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ ผลการด าเนินงานออกใบอนุญาตตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความ
สะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 มติท่ีประชุม ทราบ 
 
วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
เนื่องจากผู้ช้ีแจงติดภารกิจอื่น ไม่สามารถช้ีแจงต่อที่ประชุมได้ และไม่มีเอกสาร

ประกอบวาระ  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 



๔ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๓ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ  
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จ านวน ๕๙  สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ จ านวน ๑๔ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการทดลองประกอบ
กิจการ (ครั้งที่ ๒)  และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

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 ๑ และภาค ๒ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท บางกอก ทาว์น จ ากัด ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์ เกษตรนิวส์ (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท บางกอก ทาว์น จ ากัด ช่องรายการ 
สถานีโทรทัศน์ เกษตรนิวส์ โดยให้มีอายุใบอนุญาต ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 



๕ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและ
เนื้อหารายการ 
 

วาระที่ ๔.๓  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี
ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งท่ี ๓ ) ของ
บริษัท พีเพิลมี เดีย ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Smart Smes Channel  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอเมื่อที่ประชุม กสท. ได้พิจารณา

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาอายุใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ (ครั้งที่ ๓) ตามมติการประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ วาระที่ ๔.๗ แล้ว 

 
วาระที่ ๔.๔ การขอออกอากาศข่าวในพระราชส านักนอกเวลาปกติของบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) ช่องรายการ MCOT Kids & Family (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่องรายการ MCOT Kids 

& Family ออกอากาศข่าวในพระราชส านักระหว่างเวลา ๒๒.๒๕-๒๒.๔๕ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๕ การขอขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี 

การเรียกรับผลประโยชน์จากหมายเลขช่องรายการ  (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากหมายเลขช่องรายการ ออกไปอีก ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุด
วาระการด ารงต าแหน่งตามค าสั่งส านักงาน กสทช. ที่ ๑๐๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๖ การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ

โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบ้ิล เซอร์วิส (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ
โทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และ
เครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

  มติท่ีประชุม  



๖ 
 

๑. อนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบิ้ล เซอร์วิส ยกเลิกการประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น
ความถ่ี นับตั้งแต่ กสท. มีมติ  ทั้งนี้ มีเงื่อนไขให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบิ้ล เซอร์วิส ยังต้องรับผิดต่อ
ผู้ใช้บริการในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดข้ึนจากการยกเลิกการให้บริการดังกล่าวด้วย 

๒. ให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เคเบิ้ล เซอร์วิส ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม    
ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
ในกรณีการขอยกเลิกการประกอบกิจการ 

 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๗  การขอขยายเขตพ้ืนท่ีการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                  

(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
  มติท่ีประชุม  

 อนุญาตให้บริษัท สตาร์เคเบิล ทีวี จ ากัด เพิ่มเติมเขตพื้นที่การให้บริการในอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ในเส้นทาง ดังนี ้

๑. เส้นทาง วงเวียนชุมพลคีรี – มารวย - สามแยกเทศบาล/เส้นทางสามแยก
เทศบาล – แม่ปะ – วัดเวฬุวัน 

๒.  เส้นทาง วงเวียนชุมพลคีรี – สามแยกตลาดบ้านเหนือ/เส้นทางซอยศรีเมือง – 
วัดดอนไชย – ปากทางหัวฝาย 

๓.  เส้นทางโรงพยาบาลแม่สอด – UN – โรงเรียนราษฎร์วิทยา/เส้นทาง
โรงพยาบาลแม่สอด - สี่แยกโรงเรียนสรรพวิทยา 

๔.  เส้นทาง ห้วยม่วง – ริมเมย - สามแยกบ้านใต้ 
๕. เส้นทาง วงเวียนชุมพลคีรี - วงเวียนแยกอุ้มฝาง/เส้นทาง วงเวียนแยกอุ้มฝาก - 

โรงแรมแม่สอดฮิลล์ 
๖.  เส้นทางสามแยกบ้านใต้ - ซอยศรีเมือง/เส้นทางสามแยกบ้านใต้ - โรงพยาบาล

แม่สอด 
 โดยสามารถขอเข้าใช้สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส าหรับการพาดสายในการให้บริการ 
 
วาระที่ ๔.๘ การก าหนดแนวทางการด าเนินคดีปกครองคดีหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๓/๒๕๕๘  

(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) หรือ พลโท ดร.

พีระพงษ์  มานะกิจ หรือ พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ 
หรือ นายสมบัติ ลีลาพตะ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)  



๗ 
 

๒.  เห็นชอบแนวทางการในการด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๘ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๙   การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๗๖๗/๒๕๕๘ ระหว่าง วัดพรหมนิมิต    

ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคด ี(ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

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

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

 
วาระที่ ๔.๑๐ เรื่องร้องเรียน กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียง FM ONE คลื่นความถี่ FM 103.50 

MHz ออกอากาศเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจากไม่เป็นเนื้อหาที่ต้องห้ามมิให้

ออกอากาศ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
วาระที่ ๔.๑๑   สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่องสัดส่วน

การเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลและการแจกแจงรายได้ระหว่าง
บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการ 
ประเมินมูลค่าคลื่นความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป 
 

วาระที่ ๔.๑๒ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ....  (คณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่น
ความถ่ีและก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/ ส านักค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (นส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 



๘ 
 

วาระที่ ๔.๑๓ ร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
  มติท่ีประชุม เห็นชอบร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) โดยให้ตัดข้อความในวรรคที่สอง 
บรรทัดที่ ๘-๙ ความว่า “หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ออก 

 
วาระที่ ๔.๑๔ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา 

๐๘.๕๐ – ๐๘.๕๙ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ไฮโดรไลท์ 
เอ็กซ์ บล็อก (Hidrolite Ex Bloc) โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ยินยอมช าระค่าปรับตาม
ความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕  ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอด
ระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา 
๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ 
สิงหาคม๒๕๕๘ 

 
วาระที่ ๔.๑๕ การน าแนวปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีกลไกการรับและพิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนโดยผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ ไปก าหนดเพ่ิมเติมในเง่ือนไข
ใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอล และผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ใช้คลื่นความถี่ประเภทโครงข่าย (คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.))  

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ 
พิจารณาและท าความเห็นประกอบ แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๖   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของ กสท. (ส านักนโยบายและ

วิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)/ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสยีง 
และโทรทัศน์ (อส.))  

 
มติท่ีประชุม    ให้กรรมการ กสท. น าไปพิจารณา แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. 

เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
 
 


