
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๔ กรกฎาคม 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
๗. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์    
๘. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๙. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- 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. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนา 

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายสุภัทรสิทธ์ิ  สวนสุข พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๙. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนกังานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นายธนิษฐ์นันท์  กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นางสาวสมพร  อมรชัยนพคุณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๙. นางสาวพรประภา  วงษ์สนิท พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๐. นางสาวสมปรารถนา  อุปนันท์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๓. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์พุฒ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๔. นางสาวอนุรดี  โรจนสุพจน์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๒๕. นางสาวสมชนก  อดุลยพันธ์ พนักงานจ้างเหมาส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     
ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติมมติที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ เป็นดังนี ้ 

 
 



๓ 
 

“มติท่ีประชุม  
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) ไม่ร่วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ และ

ยืนยันตามความเห็นเดิมที่แนบไว้ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี                 
ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ วาระที่ ๕.๑ แล้ว  

ที่ประชุม กสท. ได้เลือก กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธานที่ประชุม
การพิจารณาระเบียบวาระนี้ โดยที่ประชุม กสท. มีมติ ดังนี้ 

๑. เห็นชอบหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธ์ิเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้
บัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) เพราะเป็นสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์มากข้ึน 

๒. ส าหรับกระบวนการ ข้ันตอน การด าเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนใน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ส าหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธ์ิเพิ่มเติม        
ให้ส านักงาน กสทช. จัดท ารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบและทั่วถึง ทั้งนี้
หากพบว่ามีปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการดังกล่าว กสท. จะวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป 

๓. การใช้งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการฯ ให้ส านักงาน กสทช. หารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และ คณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.)  เป็นต้น” 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑   รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๕๙  (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๒ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครอง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ขส.ทบ ระบบเอเอ็ม      
คลื่นความถี่ ๑๒๖๙ กิโลเฮิรตซ์ (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครอง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ (ทอ.๐๒๐ 
ขอนแก่น) ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถี่ ๑๐๗.๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 



๔ 
 

มติท่ีประชุม  ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๔/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียง 
(มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ

แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 
 

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

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันท่ี ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๓ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๔๑ สถานี                 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙                  
จ านวน ๘๓ สถาน ีตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓  

๒. ให้ส านัก งาน กสทช .  มีค าสั่ งแจ้ งระงับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทีม่ไิดย้ืน่แบบรบัรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขการ
ทดลองประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกจิการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๑ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ 

๓. การระงับสิทธิตามข้อ ๒ ไม่ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ     
ค าสั่งทางปกครอง หากผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว    
จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ สิ้นสุดลงทันที  



๕ 
 

๔. ให้ส านักงาน กสทช. โดย สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค ส านักงาน 
กสทช. ภาค ๓ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 

 
วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ              

ท่ีถู กระงับสิทธิ ในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี  ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๙)                         
(ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๖ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                     

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๒ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือ              
ที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ  
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ส าหรับยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงครั้งแรกก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) จ านวน ๑ สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ
เอกสาร ๗ 
 

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อม
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ....   
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม

และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 



๖ 
 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ 
กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการจัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

๓. ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อทราบ 

 
 หมายเหตุ  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๕ รายงานการด าเ นินการของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้          

คลื่นความถี่ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อก
ไปสู่ระบบดิจิตอล และขอขยายวาระการด ารงต าแหน่ง (คณะท างานติดตามแก้ไข
ปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จาก
ระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล /ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
 มติท่ีประชุม  

๑. ทราบผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหาด้านการใช้คลื่นความถ่ี
ในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ระหว่างเดือนเมษายน – 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และภารกิจต่อเนื่องของคณะท างานฯ 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานติดตามแก้ไขปัญหา
ด้านการใช้คลื่นความถ่ีในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล 
ต่อไปอีก ๓ เดือน (๑๕ กรกฎาคม ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 
วาระที่ ๔.๖ ความเห็นต่อกรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด แจ้งยุติการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการ ท่ีรับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม KU-BAND  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์              
/ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) /ส านักกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย 

สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓) มีหนังสือแจ้งให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
พ.ศ.๒๕๕๕ รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) พิจารณากรณีที่บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ขอยกเลิกการให้บริการ



๗ 
 

บางส่วนว่าเป็นประเด็นที่ควรตรวจสอบผลการประกอบกิจการของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ว่าประสบ  
ภาวะขาดทุนจริงหรือไม่อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณามาตรการเยียวยาผู้บริโภคต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๗  เรื่องร้องเรียนกรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศของช่องรายการ PEACE  TV 

ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (คณะอนุกรรมการ ด้านผังรายการ
และเนื้อหารายการ/ ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) พลโท  

ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า และ ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) มีความเห็นต่อ  
เนื้อหารายการ “เข้าใจตรงกันนะ” เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. รายการ  
“เข้มข่าวดึก” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๐.๑๙ น. รายการ “ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ า” เมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๙.๔๕ น. และรายการ “เข้มข่าวดึก” เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา
ประมาณ ๐๐.๑๑ น. ซึ่งออกอากาศทางช่องรายการ พีซ ทีวี ดังนี ้

๑. ด้วยการออกอากาศรายการดังกล่าวเป็นการกระท าที่แยกต่างหากจากการ
กระท าและการมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV ซึ่งศาลปกครองกลาง 
มีค าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวในคดีปกครองหมายเลขด าที่ ๑๑๖๓/๒๕๕๘ การพิจารณาในการกระท าครั้งนี้  
จึงต้องด าเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๒. เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในเอกสารวาระการประชุมที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
พบว่า การด าเนินการในครั้งนี้ต่อช่องรายการ PEACE TV ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเชิญ              
บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่องรายการ PEACE TV พร้อมทั้งผู้แทน
ของฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา และผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาให้ข้อเท็จจริงและความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการด้วยแล้ว  
และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ มีความเห็นเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อให้เพิกถอน
ใบอนุญาตของช่อง PEACE TV แต่ที่ประชุม กสท.เสียงข้างมากเห็นว่า การก าหนดโทษทางปกครองควรต้อง
ค านึงถึงหลักความได้สัดส่วนของการกระท าและความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท านั้น กล่าวคือเมื่อปรากฏว่า
ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าการเผยแพร่รายการ
ดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการกระท าที่ ขัดกับประกาศ คสช. ฉบับที่  ๙๗/๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประกอบกับประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๗/๒๕๕๗ และขัดต่อบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ที่บริษัท พีช เทเลวิช่ัน จ ากัด ท ากับส านักงาน กสทช. ซึ่งเป็นเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน ์
กรณีจึงเป็นการขัดต่อเงื่อนไขการประกอบกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๑๔ (๒๗) ของประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มีค าสั่งแจ้งเตือน 
ให้ช่องรายการ PEACE TV แก้ไขการกระท าในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง แต่ช่องรายการ PEACE TV    
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นและยังคงฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าวเรื่อยมา ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต    
เป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และหากยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวอยู่อีก กสท. จะใช้
มาตรการทางปกครองที่สูงข้ึนต่อไป 



๘ 
 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
(มส.) น าเอารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
ไปศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการออกค าสั่งทางปกครองของ กสท . กรณีการเพิกถอน
ใบอนุญาตช่องรายการ PEACE TV และน าเสนอต่อ กสท. โดยเร็ว 

 
ที่ประชุมเสียงข้างน้อย (กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์) สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 
หมายเหตุ    
๑.  กสทช. ผศ. ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีความเห็นเพิ่มเติมตามบันทึกแนบ 

  ๒.  รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๘  โครงการท่ีมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานอ่ืน

โดยด าเนินการผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสายงานกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ส านักอ านวยการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 มติท่ีประชุม   ส านักงาน กสทช. ขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 
 
  

 


