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รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๐/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการปฏิบัตหิน้าที ่
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม   เลขานุการ กสท. 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ  ติดภารกิจ 

รองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
เลขานุการ กสท.    

๒. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ      ติดภารกิจ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

 ผู้ช่วยเลขานุการ กสท. 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายกีรติ  อาภาพันธ์ุ ผู้อ านวยการส านักงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ

ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 



๒ 
 

๔. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๕. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสุนันทา  อยู่ประยงค์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นายจรัญชัย  เคียงกิติวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายนิธินันท์  สมบูรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุมและไม่มีเรื่องแจ้งให้     
ที่ประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม -  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งท่ี 
๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
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มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยให้แก้ไขมติที่ประชุมระเบียบ
วาระที่ ๔.๑๖ เป็น ดังนี้  

“มติท่ีประชุม  
 ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์   

งามสง่า  เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV 
ได้ออกอากาศรายการ Wake Up News ที่มีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการเมือง และแม้จะมีลักษณะเป็นการ
วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึน แต่เนื้อหารายการยังไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้
ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ให้ใช้ความระมัดระวังและความละเอียดรอบคอบในการ
ออกอากาศรายการในลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย รวมตลอดถึงการพิจารณาความเหมาะสมของ  
ผู้ด าเนินรายการที่ควรจะต้องมีการน าเสนอเนื้อหารายการโดยมุ่งเน้นการรายงานข้อเท็จจริง ละเว้นการน าเสนอ
ความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อเหตุการณ์ที่น าเสนอน้ัน  

 กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์  มานะกิจ และ กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์   
เห็นว่า การออกอากาศรายการ Wake Up News ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ กรณีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ ประกาศจัดกิจกรรมอีกครั้ง     
เพื่อเรียกร้องปล่อยตัวนายวัฒนา เมืองสุข แบบไม่มีเงื่อนไข มีการน าเสนอรายการที่ไม่เหมาะสม และขัดกับ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  อันเป็นการขัดต่อข้อก าหนด
ในบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ระหว่างส านักงาน กสทช. และบริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด 
เห็นสมควรมีค าสั่งเตือนทางปกครองให้บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด ช่องรายการ VOICE TV ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่อไป 

 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ สถานีโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV ได้ออกอากาศรายการ Wake Up News ที่มีเนื้อหา
รายการเกี่ยวกับการเมือง และแม้จะมีลักษณะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึน  
แต่เนื้อหารายการยังไม่มีลักษณะเป็นการต้องห้ามมิให้ออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นควรจัดส่งมติของที่ประชุมประกอบความเห็นของกรรมการให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับทราบ 
และน าผลการพิจารณาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการก ากับดูแลตนเองของสถานี  

 



๔ 
 

หมายเหตุ   กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  
ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ” 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๑๙

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๓ สรุปผลการยื่นช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ๒๕๕๘ (กิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล) (ส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 
 
หมายเหตุ   
๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๓.๔ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด ยกเลิกสัญญาการ           

ใช้บริการจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมยกเว้นค่าปรับกรณียกเลิกการใช้
บริการก่อนครบก าหนดสัญญา (เลขท่ี๒๙๕/๒๕๕๙) (คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักคุ้มครองผู้บริโภค    
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครองของบริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท ยูเบส 
พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด) ช่องรายการ S.E.X.Y Women TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ  

 
วาระที่ ๓.๖  รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลอง

ออกอากาศท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)  
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

  ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๑ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.    ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระท่ี ๔.๒ หนังสือแจ้งตอบส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดให้มีช่อง
โทรทัศน์ประชารัฐ เพ่ือประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยใช้กลไกประชารัฐ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบหนังสือแจ้งตอบส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ประชารัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้
กลไกประชารัฐ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ท่ี

ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท                    
ตงเหมิน เทเลวิชั่น จ ากัด ช่องรายการ MG TV (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ



๖ 
 

บริษัท ตงเหมิน เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ MG TV โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา             
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระท่ี ๔.๔  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท ดีมีเตอร์ 
มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ เอส.อี.เอ็กซ.์วาย.วูแมน ทีวี ชาแนล (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   ทราบการเปลี่ยนแปลงช่ือนิติบุคคล เปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนแปลง

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ ของบริษัท ดีมีเตอร์ จ ากัด (เดิมช่ือ บริษัท ยูเบสท์ พ้อยท์ มีเดีย จ ากัด)   
๒.   อนุญาตให้บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจากช่องรายการ 

เอส.อี.เอ็กซ์.วาย วูแมน ทีวี ชาแนล เป็น ช่องรายการ Major Film 
๓.   เห็นชอบผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท ดีมีเตอร์ มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ Major Film โดยก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๑ ปี นับแต่วันที่
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เนื่องจากพบประวัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดด้านผังรายการและเนื้อหารายการและ
ประวัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เกินกว่า ๑ ครั้ง ในระหว่างการเป็นผู้รับ
ใบอนุญาต 

๔.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการก ากับ
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผูป้ระกาศ
ในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหารายการ 

 
วาระท่ี ๔.๕ การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

โทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่  ของบริษัท ไอ สแตท จ ากัด        
ช่องรายการ MELO TV (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.   อนุญาตให้บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ               
ช่องรายการ MELO TV เลขที่ใบอนุญาต B1-S21040-0005-57 ตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ และให้ส านักงาน 
กสทช. บันทึกประวัติการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 



๗ 
 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนกรณีที่บริษัทไอ สแตท จ ากัด  หยุดการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ และให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติเพื่อเป็นข้อมูลก ากับดูแลต่อไป 

๓.   ให้บริษัท ไอ สแตท จ ากัด ด าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแจ้งผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช.ภายใน ๗ วัน                 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  

 
วาระท่ี ๔.๖ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์      

เทนเม้นท์ จ ากัด ช่องรายการ ทีวี ช๊อปป้ิง (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   อนุญาตให้บริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้
คลื่นความถ่ี เปลี่ยนแปลงช่ือช่องรายการจาก ทีวี ช๊อปปิ้ง เป็น Time TV 

 
วาระท่ี ๔.๗ การเปลี่ยนแปลงผังรายการเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทัศน์ จ านวน ๒๒ ช่องรายการ และผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๖ สถานี เปลี่ยนแปลงผังรายการเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ 

 
วาระท่ี ๔.๘ บริษัทการ์ตูนคลับ มีเดีย จ ากัด ร้องเรียน ช่องรายการ GANG CARTOON 

ละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง โทริโกะ (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
  

 มติท่ีประชุม 
๑.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 

(ปส.๒) มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ให้ด าเนินการตามประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔ (๑๔) 
และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี ข้อ ๕ โดยเคร่งครัด 

๒.  ทราบการยุติเรื่องร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธ์ิในการออกอากาศภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่อง โทริโกะ ของ บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จ ากัด ต่อ บริษัท โรส เอนเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด ผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ GANG CARTOON CHANNEL  



๘ 
 

 
วาระท่ี ๔.๙ การขอเพ่ิมเติมประเภทบริการโทรทัศน์ไอพี (IPTV) ส าหรับการประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
กิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ ของบริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ /ส านักอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 
 
มติท่ีประชุม  อนุญาตให้บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด เพิ่มเติมประเภท

บริการโทรทัศน์ไอพี (IPTV) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นระดับชาติ เลขที่ B1-N21231-0014-56 (สิ้นสุด
การอนุญาต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๗๑) 

 
วาระท่ี ๔.๑๐ การพิจารณาให้ระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเป็นการ

ชั่วคราวในกิจการกระจายเสียงของ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงาน
ทหารเชียงใหม่ คลื่นความถี่ AM 711 KHz (สังกัดกรมการพลังงานทหาร) 
(ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม     
๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๐๑ น. 

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ คลื่นความถ่ี AM 711 KHz (สังกัดกรมการพลังงานทหาร)     
มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ คลื่นความถ่ี AM 711 KHz 
(สังกัดกรมการพลังงานทหาร) กระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่ยังไม่มีการช าระค่าปรับแต่อย่างใด       
จึงมีค าสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ คลื่นความถ่ี AM 711 KHz 
(สังกัดกรมการพลังงานทหาร) ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการช่ัวคราวโดยทันที จนกว่า     
คดีจะถึงที่สุด หากสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ คลื่นความถ่ี AM 711 KHz        
(สังกัดกรมการพลังงานทหาร) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับ    
วันละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง   

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ติดตามผลคดีตามข้อ ๑. และเร่งด าเนินการตาม
แนวทางมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๒๒ โดยเร็วต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๑๑ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ป๊ิง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ
Hero Channel (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(บส.)) 

 
 

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๗ – 

๑๕.๓๑ น. บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ Hero Channel มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยแล้วว่า 
ช่องรายการ Hero Channel กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด     
ช่องรายการ Hero Channel ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ Hero Channel ระงับการกระท า
ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที 
หากบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ Hero Channel ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครอง
จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง        
ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ ง เตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบ  
ผลการพิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด  
ช่องรายการ Hero Channel มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการ 
โครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ Hero Channel มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๒ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอรม์ จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท จเีอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตต้ิง จ ากัด 

 
วาระท่ี ๔.๑๒ การพิจารณาการให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท ป๊ิง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการป๊ิง 
ชาแนล (ส านักคุ้มครองวาระที่ ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๐.๒๗ น. 

บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ ปิ๊ง ชาแนล มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วินิจฉัยว่า ช่องรายการ  



๑๐ 
 

ปิ๊ง ชาแนล กระท าความผิดจริงโดยได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ ปิ๊ง ชาแนล 
ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บรโิภค
ตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทาง
ปกครองให้บริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ ปิ๊ง ชาแนล ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และ
ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที หากบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด 
ช่องรายการ ปิ๊ง ชาแนล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ 
ปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ
ก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่ ง เตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว  
ให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ เพื่อทราบผลการพิจารณาและ
ค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท ปิ๊ง ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ ปิ๊ง ชาแนล         
มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ดังกล่าว ติดตาม   
ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ ปิ๊ง ชาแนล มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี้ 

 ๓.๑  บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๒  บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุป๊ จ ากัด 
 ๓.๓  บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอรม์ จ ากัด 
 ๓.๔  บริษัท ลโีอ เทคโนโลยี แอนด์ มารเ์กตต้ิง จ ากัด 
 ๓.๕  บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนเิคช่ัน จ ากัด 

 
วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกเกมส์ ครั้งท่ี ๓๑ ปี ๒๐๑๖ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเสียงข้างมาก ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) กสทช. พลโท  

ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ กสทช. พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า) เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. แจ้งตอบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม        
เพื่อประโยชน์สาธารณะ  และคณะท างานพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันกฬีา
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ปี ๒๐๑๖ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ว่ารายการการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเป็นหนึ่งในรายการตามที่ก าหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ส าคัญ           
ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๖       



๑๑ 
 

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป 

ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา 
กลางณรงค์)  ขอสงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
  หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระท่ี ๔.๑๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๖๐/๒๕๕๙ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
น่านฟ้า รุ้งนิรันดร์ ผู้ฟ้องคดี เลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กสท. ผู้ถูกฟ้อง
คดีท่ี ๒  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.        

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช และ กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

 
วาระท่ี ๔.๑๕ ขอให้พิจารณาการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ 
ระดับชาติ  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น ากลับไปพิจารณาเพิ่มเติม แล้ว

เสนอที่ประชุม กสท. คราวถัดไป 
 

วาระท่ี ๔.๑๖ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) 
(ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและร่างประกาศ กสทช.  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๔) ตามที่
ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศ กสทช. ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร   
คลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช.ฯ ในฐานะปฏิบัติการแทน
ประธาน กสทช. แล้วน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 



๑๒ 
 

วาระท่ี ๔.๑๗ แต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพ่ือรับบัตรผู้ประกาศกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบแต่งตั้งคณะท างานทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ 

ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จ านวน ๒ คณะ โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

 
วาระท่ี ๔.๑๘ เรื่องร้องเรียน การตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Tonight Thailand 

ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ช่อง VOICE TV เมื่อวันพุธ
ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ 
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ)  
 
มติท่ีประชุม  ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
  


