
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๑๘ มกราคม 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. 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 
 นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. 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. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม ผู้อ านวยการส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๓. นางรัตนากร  ทองส าราญ ผู้อ านวยการส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพฒันา

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๔. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๕. นางปริตา  วงศ์ชุตินาท ผู้อ านวยการส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง

และโทรทัศน์ 



๒ 
 

๖. นายบัญชา  พืชจันทร์ ผู้อ านวยการส่วน 
๗. นางสาววิมลวรรณ  โกศลสมบัติ ผู้อ านวยการส่วน 
๘. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๙. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๒. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๓. นายชาญณรงค์  มหาราต พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๔. นางสาวฉัตรหทัย  มีประดิษฐ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๕. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๖. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๗. นางสาวกัญญา  แสนคลัง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๘. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๙. นายเอกนรินทร์  ยุพาพิน พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๒๐. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๑. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๒. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๓. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๔. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๕. นางสาวจิราพร  พรหมบุญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๖. นางสาวกุนทินี  เมฆสุภะ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๗. นางสาวภัชนันท์  กลิ่นศรีสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๘. นายธนรัตน์  สุกิจจากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๒๙. นายสมชาย  แก้วงาม พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๐. นางสาวปวรรัตน์  ระเวง พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๑. นายธนโชติ  จ านงสังข์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๒. นางสาวมาริน่า  สายนุ้ย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๓๓. นางคณาพร  สนธยานนท์ ลูกจ้าง 
๓๔. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี ้

๑. ให้แก้ไขข้อ ๓ ของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๖ เป็นดังนี้  
“๓. มีการโฆษณาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๘ วรรค ๒ ประกอบกับประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๔  
(๑๖) (๑๖.๒)  และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามประกาศ 
กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๕ (๘) ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓  จะใช้มาตรการปรับทาง
ปกครองจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง” 

๒. ให้แก้ไขข้อความในวรรคแรกตอนท้ายของมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ 
เป็นดังนี้  

“....ให้ปรับทางปกครองไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาท)  และปรับอีก
วันละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาท) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งมาตรการปรับทาง
ปกครองในกรณีที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้เป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง 
ดังต่อไปนี้”  

๓. ให้แก้ไขมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๒๑ เป็นดังนี้ 
 “มติท่ีประชุม 
  ๑. เห็นชอบให้ยืนยันวงเงินงบประมาณรวมของโครงการส าหรับสายงาน

กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ านวน ๒๙๘,๒๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม(ชุดเล็ก) ทั้งนี้ โดยให้ กสท. แต่ละท่านสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินรายโครงการภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณโครงการรวมได้  

  ๒. ให้มีหนังสือน าส่งมติที่ประชุม กสท.เพื่อให้ส านักงาน กสทช.ด าเนินการ
น าเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป” 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

วาระที ่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 



๔ 
 

วาระที่ ๓.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘  (ส านักก ากับการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่กระท า

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมติที่ประชุม กสทช. และมติที่ประชุม กสท. โดยเร็ว 
 
วาระที่ ๓.๓  รายงานการเข้าร่วมประชุม "ABU General Assembly 2015" ณ นครอิสตันบูล 

ประเทศตุรกี (ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 
 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 
วาระที่ ๓.๔ การจัดท าบันทึกข้อตกลง ของบริษัท อาธีนา มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ GO TV 

(โก ทีวี) ท่ียื่นขออนุญาตประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ี
ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก  (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๕ เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ส านักงาน กสทช. เร่งด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

สัญญาณและแก้ไขปัญหาการรับชมโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล บริเวณ
พ้ืนท่ีอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ (เลขที่ ๗๒/๒๕๕๘) (คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์/ ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๖   เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุรวมพลคนรักเพลง คลื่นความถี่ FM 

96.00 MHz อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) กรณี
ออกอากาศไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕  (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 



๕ 
 

 
มติท่ีประชุม ให้น าไปบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ ๕.๑ 

 
 
วาระที่ ๓.๗   ผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดท างานวิจัยเรตติ้ง

ของสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อ (MRB) (ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล
กันเอง (สส.)) 
 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ 
๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทนุวิจยั

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และ
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 
หมายเหตุ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลาง

ณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกที่แนบ 
 

วาระที่ ๓.๘ 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 ระหว่างวันท่ี ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม  
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๕๙ จ านวน ๕ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๕๘ สถานี                 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม  
๒๕๕๙ จ านวน ๓๕ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ (ครั้งที่ ๒) และมิได้ยื่นค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อม



๖ 
 

เหตุผลความจ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลกัเกณฑก์ารก ากบัดกูารทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๘ สถาน ี
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 – ๔ ตรวจสอบการด าเนินการของสถานีวิทยุตามข้อ ๒ หากพบว่ามีการกระท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งดังกล่าวให้เร่งบังคับใช้กฎหมายกับสถานีวิทยุดังกล่าวโดยเร็ว 
 

วาระที่ ๔.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ  
ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙) (ส านัก
การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๕ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒.  ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 
 

วาระที่ ๔.๓ ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ระหว่าง                        

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๖๙ 
สถานี รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ านวน ๑๙ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๗ 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชน จ านวน ๓ สถานี (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต
ด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. อนุญาตให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิทยุสนับสนุนธุรกิจชุมชนได้รับใบอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ จ านวน ๓ สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง
สนับสนุนธุรกิจชุมชน รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๒๒๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพาเวอร์เลิฟ เรดิโอ รหัสสถานี 
๐๙๕๒๐๑๖๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นชุมชนคนเพื่อชีวิต รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๑๕๗ เนื่องจากได้มีการ
แก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกจิ โดยมผีูถื้อหุน้
อันเป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมี ภูมิล าเนาอยู่ ในเขตพื้นที่การให้บริการ ในจังหวัด                      
สุราษฎร์ธานี ตามภาคผนวก ค ประกอบกับเอกสารหลักฐานประกอบค าขอนั้นมีความถูกต้องและครบถ้วนตาม
ประกาศแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้สถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นชุมชนคนเพื่อชีวิต รหัสสถานี ๐๙๕๒๐๑๕๗ ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงช่ือสถานี ให้สอดคล้องกับหลักการตั้งช่ือสถานีตามมติที่ประชุม กสท . ครั้ งที่  ๖/๒๕๕๘                           
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการตาม ข้อ ๑. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๕ การอนุมัติผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะ

กาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ จ านวน ๔ หน่วยงาน  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง             
(ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
เห็นชอบผังรายการหลักประจ าปี ๒๕๕๙ ของผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะ

กาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๔ หน่วยงาน 
ดังนี ้
 ๑.   สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จ านวน                 
๑๒๒ สถานี รายละเอียดผังรายการตามที่แนบ เอกสาร ๘  และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.มีหนังสือขอ
ความร่วมมือให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศรายการเดินหน้า
ประเทศไทย ทุกวันเว้นวันศุกร์ ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ -๑๘.๒๐ น. และรายการคืนความสุขให้คนในชาติทุกวันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา ๒๐.๑๕ น. เป็นต้นไป  
 ๒.  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 88.00 MHz รายละเอียดผังรายการตามที่แนบ เอกสาร ๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.25 MHz รายละเอียดผังรายการ
ตามที่แนบ เอกสาร ๑๐ 
 ๓.  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบเอฟเอ็ม 
ความถ่ี 89.50 MHz  รายละเอียดผังรายการตามที่แนบ เอกสาร ๑๑ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.มี



๘ 
 

หนังสือแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้การบรกิาร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.  ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป  
 ๔.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 
101.50 MHz รายละเอียดผังรายการตามที่แนบ เอกสาร ๑๒ และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือ
แจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒ โดยเคร่งครัดในการส่งผังรายการหลักในปีต่อไป   
 
 หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามเอกสารแนบ 

 
วาระที่ ๔.๖  การพิจารณาปรับปรุงแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ

ทดลองประกอบกิจการ จากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการทางธุรกิจ ตามมติท่ี
ประชุม กสท.  ครั้ ง ท่ี  ๑๙/๒๕๕๗ วันจันทร์ ท่ี  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง/ ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการ

ทดลองประกอบกิจการจากการบริการชุมชน เป็นกิจการทางธุรกิจ ส าหรับกลุ่มคน โดยก าหนดข้ันตอนและ
เงื่อนไขดังนี้ 
    ๑.๑  แนวทางการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการจากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการทางธุรกิจ  

    (๑) การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงจากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็นประเภทกิจการทางธุรกิจ ให้ด าเนินการยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าร้องขอ ดังนี้ 

         (๑.๑) หนังสือมอบอ านาจจากกลุ่มคนซึ่งมอบอ านาจให้มา
ด าเนินการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภทบริการชุมชน เป็น 
ประเภททางธุรกิจ พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของสมาชิกกลุ่มคนผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยน้ าหมึกตนเอง) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  
     (๑.๒) หนังสือหรือเอกสารที่แสดงถึงเหตุผลร่วมกันของคนใน
กลุ่มคนที่จะขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ โดยทุกคนได้ลงลายมือช่ือรับรองเหตุผลใน
การขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ (ลงลายมือช่ือด้วยปากกาน้ าหมึก) 

   (๑.๓) แสดงหลักฐานการประกาศหรือแจ้งให้ชุมชนรับทราบ ณ 
สถานที่ราชการหรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตพื้นที่การให้บริการ โดยต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย 
คือข้อมูลการยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากประเภท
กิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ พร้อมเหตุผลและช่องทางกรณีที่โต้แย้งหรือคัดค้านการขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนดโดย
ประกาศให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และบันทึก



๙ 
 

การเผยแพร่ประกาศประกอบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
จากประเภทกิจการบริการชุมชน เป็น กิจการทางธุรกิจด้วย 

     (๑.๔) ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
     (๒) เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภท

การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้ว ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผลการพิจารณาค าร้องให้ผู้ยื่นค า
ร้องทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ กสท. มีมติ  

     (๓)  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ผู้ยื่นค าร้องขอด าเนินการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ โดยผู้ยื่นค าขอทอลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ และภาคผนวก ค. ครบถ้วนและต้อง 

         (๓.๑) มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกกลุ่มคนเดิมทั้งหมด เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลที่ยื่นค าขอ 

     (๓.๒) มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
นิติบุคคลที่ยื่นค าขอรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ยื่นค าขอ 

        (๓.๓) มีสมาชิกในกลุ่มคนเดิมอย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล ที่ยื่นค าขอ 

        (๓.๔)นิติบคุคลที่ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะต้อง
ไม่ปรากฏว่าเป็นนิติบุคคลที่ได้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ มาก่อน 

   (๔) ช าระค่าธรรมเนียมการพิจารณาค าขอ ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
พร้อมแนบหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมประกอบค าขอ 

   ๑.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้ว และผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงไม่ด าเนินการยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทาง
ธุรกิจภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ (๓) ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่ร้องขอ 

   ๑.๓ กลุ่มคนผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง จะต้องทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในประเภทกิจการบริการชุมชนไปจนกว่า
คณะกรรมการได้พิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเอากระบวนการที่ กสท. มีมติเห็นชอบแล้ว
ตามข้อ ๑. จัดท าเป็นหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจเพื่อแจ้งเวียนให้ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ถือปฏิบัติต่อไป 

๓.  เห็นชอบให้น าเอาหลักการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากกิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ ตามข้อ ๑. มา
พิจารณาค าร้องของผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจาก



๑๐ 
 

กิจการบริการชุมชน เป็นกิจการบริการทางธุรกิจ จ านวน ๓๒ สถานี ตามบัญชีรายช่ือสถานีที่แนบ                      
เอกสาร ๑๓    

 
วาระที่ ๔.๗  การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ของบริษัท เอ็นเอ็น
เอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จ ากัด ช่องรายการ SEA CHANNEL (คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้บริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จ ากัด ยกเลิกการประกอบกิจการ 

ช่องรายการ SEA CHANNEL ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล 
๒. เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีการออกอากาศช่องรายการ SEA CHANNEL ภายใน

สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ จึงเป็นการท าผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช่
คลื่นความถ่ี ข้อ ๓(๓) และบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการประกอบกิจการ ต่อ กสท. ล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนวันที่ เ ริ่ มหยุดการให้บริการ  ตามมติที่ ประชุม กสท .  ครั้ งที่  ๙/๒๕๕๗                                
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  จึงให้ส านักงาน กสทช. บันทึกประวัติของกรรมการบริษัทไว้เพื่อเป็นข้อมูลใน
การก ากับดูแลต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ก าชับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๔) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด  โดยให้เริ่มด าเนินการเพื่อให้บริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามประกาศ กสทช.ดังกล่าว  หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้รายงาน กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป   

 
วาระที่ ๔.๘ การจัดความเหมาะสม “ละครเรื่อง จัดรักวิวาห์ลวง” ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน 

ทีวี จ ากัด ช่องรายการ ONE (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑.  เห็นชอบให้ก าหนดหลักการการจัดระดับความเหมาะสมของรายการออกอากาศซ้ า 

(Re-run) ดังต่อไปนี ้
๑.๑  การน ารายการมาออกอากาศซ้ า (Re-run) ให้สามารถกระท าได้ โดย

จะต้องด าเนินการ ดังนี ้
๑.๑.๑ ปรับปรุงหรือแก้ไขเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับระดับความ

เหมาะสมในช่วงเวลาที่จะออกอากาศซ้ า (Re-run) โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการออกอากาศซ้ า (Re-run) 
ท้ายช่ือรายการ 

๑.๑.๒ ให้แสดงข้อความทีร่ะบุว่าเป็นรายการที่ออกอากาศซ้ า (Re-
run) พร้อมทั้งข้อความ “รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ด าเนินการ
ออกอากาศแล้ว” และรวมถึงระดบัความเหมาะสมของรายการที่ออกอากาศซ้ า (Re-run) 



๑๑ 
 

๑.๒   มิให้น ารายการที่มีความเหมาะสม  “ฉ.” “น.๑๘+” และ “น.๑๓+” มา
ออกอากาศซ้ า (Re-run) ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ ส าหรับรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนตาม  ข้อ ๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๓   ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ประสงค์จะน า
รายการมาออกอากาศซ้ า (Re-run) 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเอาหลักการที่คณะกรรมการเห็นชอบตาม
ข้อ ๑ ไปแก้ไขเพิ่มเติมในประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศเพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไป 
 

วาระที่ ๔.๙ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จ ากัด แจ้งความประสงค์หยุดการให้บริการบางส่วนเป็น
การชั่วคราว  (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม อนุญาตให้บริ ษัท ทรู  วิช่ันส์ กรุ๊ป จ ากัด หยุดการให้บริการ

บางส่วนเป็นการช่ัวคราวในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๙.๐๐ น. เพื่อด าเนินการ
เปลี่ยนระบบ UPS (Uninterrupted Power Supply) และรายงานผลการด าเนินการมายังส านักงาน กสทช. 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

 
วาระที่ ๔.๑๐ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท ดาราเดลี่ที วี จ ากัด ช่องรายการ 
Daradaily TV (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

  
   มติท่ีประชุม 
   ๑.  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๑ – ๑๐.๔๗ น. 
บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จ ากัด ช่องรายการ Daradaily TV ได้ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ซุปตาร์ ซีเคล็ด 
(Sub-Ta Secreat) ซึ่งเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ ซึ่งบริษัท ดาราเดลี่ทีวี จ ากัด ยินยอม
ช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว และคดีถึงที่สุดว่าผู้ให้บริการได้กระท าความผิดจริง กรณีนี้จึงเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕(๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท ดาราเดลี่ จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์
อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หาก
บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองเป็นเงินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่งซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับ



๑๒ 
 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม 
กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
   ๒.  ให้ส่งข้อมูลตามข้อ ๑.ให้ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อบันทึก
ประวัติส าหรับประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๑ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสยีง

และกิจการโทรทัศน์ ของบริษัท บอยไทย จ ากัด ช่องรายการ Asian Major 
Channel (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๑ ถึง 

๑๑.๔๘ น. และเวลา ๑๔.๕๙ – ๑๕.๔๖ น. บริษัท บอยไทย จ ากัด ช่องรายการ Asian Major Channel
ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เฮง เฮง ซึ่งเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้
โฆษณาตามกฎหมาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท บอยไทย 
จ ากัด ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณีจึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๕๓ จึงมี
ค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท บอยไทย จ ากัด ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นใดที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากบริษัท บอยไทย จ ากัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งให้ปรับทางปกครองจ านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครองตามข้อ ๑ แล้วให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) ตรวจสอบ กรณีที่บริษัท บอยไทย จ ากัด แบ่งเวลาให้บริษัท เฮง เฮง ไดเร็ก กรุ๊ป จ ากัด ด าเนิน
รายการว่า เป็นการกระท าที่ขัดต่อมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือไม่ และเสนอ กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๒ การพิจารณาให้มีค าสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศโฆษณาอาหาร ยาและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
 
 



๑๓ 
 

มติท่ีประชุม 
 ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ มี

การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและยาโดยออกอากาศโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
วินิจฉัยว่าผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดังกล่าวกระท าความผิดจริงและเปรียบเทียบปรับ แต่
คดียังไม่ถึงที่สุด  กสท.จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดังกล่าว ระงับ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ดังกล่าว    
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง   จะใช้มาตรการทางปกครองก าหนดโทษปรับวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท                          
(สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  และภายหลังลงโทษปรับดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  กสท.จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา ๗ วัน(เจ็ดวัน) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม กสท.
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   

 ๑.  ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ประกอบกิจการอยู่ในวันทีพ่ระราชบญัญตัิ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียง ทอ. ๐๒ ลพบุรี คลื่นความถ่ี เอ.เอ็ม ๗๖๕ เมกกะเฮิร์ซ ของกองทัพอากาศ 

 ๒.   ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ดาวเทียมและโทรทัศน์
เคเบิ้ลระดับชาติ) จ านวน ๓ ราย ๓ ช่องรายการ ได้แก่ 

 ๒.๑  บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จ ากัด ช่องรายการ ๑ TV 
 ๒.๒  บริษัท ไอ สแตท จ ากัด   ช่องรายการ MELO TV 
 ๒.๓  บริษัท แซบ อินเตอร์ เนช่ันแนล บรอดคาสติ้ง จ ากัด  ช่องรายการ 

Zabb Channel  
 ๓.  ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี (โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล) จ านวน 

๑ ราย ได้แก่ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ ากัด ช่องรายการ ช่อง 8 
 

วาระที่ ๔.๑๓ การพิจารณาเปรียบเทียบปรับทางปกครอง กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป ฝ่าฝืน
ค าสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ เก่ียวกับโฆษณา (ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้เสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระที่ ๔.๑๔ กรณีสถานีวิทยุรวมใจไทค าม่วง คลื่นความถี่ 97.25 MHz (ประเภทกิจการ

บริการชุมชน) ออกอากาศไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) มีค าสั่งทางปกครองแจ้งเตือนไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมใจไทค าม่วง          



๑๔ 
 

คลื่นความถ่ี 97.25 MHz ว่าในระหว่างที่สถานีดังกล่าวได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการชุมชน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกอากาศที่ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการประเภทบริการชุมชน หารายได้จากการโฆษณา 

 
วาระที่ ๔.๑๕ ร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่องค านิยามประเภทรายการตามประกาศ 

กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวก ค) แนบท้ายประกาศฯ (ส านักก ากับผัง
และเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) 
ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ) 

 
มติท่ีประชุม      
๑.  เห็นชอบร่างประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง ค านิยามประเภทรายการตาม

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์                  
พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคผนวก ค) ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศส านักงาน กสทช. ตามข้อ ๑  
ไปด าเนินการจัดท าเป็นประกาศ กสทช. แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๑๖ การขอเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและขยายวาระการด ารงต าแหน่งของ

คณะท างานแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะท างานแก้ไขปัญหา     

การรบกวนวิทยุการบินจากเดิม “ผู้แทนกรมการบินพลเรือน” ไปเป็น “ผู้แทนส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย” 

๒. เห็นชอบการขยายวาระการด ารงต าแหน่งของคณะท างานแก้ไขปัญหา      
การรบกวนวิทยุการบินต่อไปอีก ๓ เดือน (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

 
วาระที่ ๔.๑๗ การขอใช้ความถี่วิทยุ จ านวน ๒ ความถี่ และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ 

FM จ านวน ๒ สถานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ส าหรับ
ออกอากาศเพ่ือความมั่นคงของรัฐของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (ทส.)) 

 
มติท่ีประชุม        
๑. เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการประกาศใช้แผนความถ่ีวิทยุ  และมาตรฐาน       

ทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียง ระบบ AM ระบบ FM และระบบดิจิตอลจึงไม่อนุญาตให้      
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ใช้ความถ่ีวิทยุ 97.00 MHz และ 98.75 MHz  และตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ระบบ FM ในจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศใช้แผนความถ่ีวิทยุและมาตรฐาน     



๑๕ 
 

ทางเทคนิคส าหรับกิจการกระจายเสียง ระบบ AM ระบบ FM และระบบดิจิตอล แล้ว หากส านักงาน    
ต ารวจแห่งชาติ ยังมีความประสงค์จะด าเนินการใช้ความถ่ีวิทยุและตั้งสถานีวิทยุดังกล่าว ก็สามารถด าเนินการ
ยื่นค าขอได ้

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
สถานีวิทยุในพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือในการแบ่งเวลา (Time Sharing) ให้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
น ารายการของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข่าวสารและสารประโยชน์ ไปออกอากาศประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนได้รับทราบ     

 
วาระที่ ๔.๑๘ การพิจารณาก าหนดแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการด าเนินการเผยแพร่บริการ

โทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไปส าหรับผู้รับใบอนุญาตเพ่ือให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการ

โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และให้น าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เป็นการทั่วไป 

๒. ให้ส านักงาน กสทช. แจ้งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ให้บริการทางสาย ว่าหากประสงค์จะ
ขอรับการยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามประกาศส านักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้น
การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 
เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก  ให้ด าเนินการยื่นค าขอพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นให้ส านักงาน กสทช. เพื่อน าเสนอ กสท. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ส านักงาน กสทช. ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค 
ส านักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ติดตามตรวจสอบการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปภายหลังจากที่ 
กสท. ได้พิจารณาการขอยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จและรายงาน 
กสท. ภายใน ๙๐ วัน  

๔. ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ
ดิจิตอลส าหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายส าหรับ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ให้บริการทางสายในระบบแอนะล็อก แล้วน าเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป 

 
หมายเหตุ 
๑. ที่ประชุมรับรองระเบียบวาระที่ ๔.๑๘ นี้ เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้น าไป

ด าเนินการต่อไป 
๒. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ สงวนความเห็นตามบันทึกแนบ 
 

 



๑๖ 
 

วาระที่ ๔.๑๙ รายงานการด าเนินการปรับแก้ไขขอบเขตการด าเนินงาน (Term of 
Reference: TOR) โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการด าเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายหลังมติท่ี
ประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ส านัก
กิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม     
๑. เห็นชอบขอบเขตการด าเนินงาน (Term of Reference: TOR) การจัดจ้าง

ผู้ผลิตและจัดการด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อและกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ภายใต้งบประมาณโครงการสร้าง  
การรับรู้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์
ในระบบดิจิตอล ในกรอบวงเงิน ๖๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ประจ าปี ๒๕๕๗ ภายหลังที่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม กสทช . ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๘          
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช น าเสนอขอบเขตการด าเนินงานตามข้อ ๑     
ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ 

 
วาระที่ ๔.๒๐ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “The Value of Digital 

Terrestrial Transition” ระหว่างวันท่ี ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (ส านักอ านวยการ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “The Value of Digital 

Terrestrial Transition” ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
วาระที่ ๔.๒๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๓๒๔/๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. มอบห มายให้  ปร ะธาน กส ท .  ( พั น เอก  ด ร .  นที  ศุก ลรั ตน์ ) ห รื อ                          

กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า  เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท. 
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดค าช้ีแจง และการมอบฉันทะให้นายสมบัติ ลีลาพตะ 

ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาการแทนรองเลขาธิการ กสทช . (สท.) หรือ
นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ        
นางสาวกนกวรรณ อุ่นจิตต์ หรือนายซอแหละ บิดหมาด เป็นผู้ช้ีแจงต่อศาล พร้อมทั้งลงนามในค าช้ีแจง และ
เอกสารที่ต้องด าเนินการยื่นต่อศาล แทน กสท. 

๓. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 



๑๗ 
 

วาระที่ ๔.๒๒ แผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกของสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ (ส านักกิจการโทรทัศน์       
ในระบบดิจิตอล (จส.)) 

 
มติท่ีประชุม  
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. มีหนังสือถึงบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 

(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗) และบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง ๓)                 
ให้เร่งด าเนินการจัดส่งแผนยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือ 

หมายเหตุ  กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์  
มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 

 
 
 
 
 
วาระที่ ๔.๒๓ ค าสั่งเรียกไปให้ถ้อยค าต่อศาลในคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๒๐๔๑/๒๕๕๘ และ ๒๐๔๒/

๒๕๕๘  (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

มติท่ีประชุม  
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์) หรือ กสทช. สุภิญญา   

กลางณรงค์ เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสทช.  
๒. เห็นชอบแนวทางการด าเนินคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ กล่าวคือ ในกรณี   

ที่ศาลมีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การแก้ค าฟ้องนั้น เห็นชอบที่จะช้ีแจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย  และเหตุผลที่
เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อศาลว่า กสทช. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่ง
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง  
แต่อย่างใด 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ  

วาระที่ ๕.๑ เรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบสถานีวิทยุรวมพลคนรักเพลง คลื่นความถี่ FM 
96.00 MHz อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ประเภทกิจการทางธุรกิจ) กรณี
ออกอากาศไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส านักก ากับผังและเนื้อหา
รายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ)     

  
 



๑๘ 
 

มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) มีค าสั่งทางปกครองแจ้งเตือนให้สถานีวิทยุรวมพลคนรักเพลง คลื่นความถ่ี 96.00 
MHz อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและผังรายการหลักที่ได้
แจ้งไว้กับส านักงาน กสทช. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเปิดเพลงชาติประจ าวันการออกอากาศรายการ คสช. 
และการออกอากาศข่าวในพระราชส านักประจ าวัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว กสท . อาจ
พิจารณาก าหนดโทษปรับทางปกครองต่อไป 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ น. 
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