
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๙ 

วันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์ กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ เลขานุการ กสท. 
  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๙. นางสาวมณีรัตน์   ก าจรกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  

 สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 
๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง 
 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
-    พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ ติดภารกิจ 

 
 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการ ประธาน กสท. 
๒. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง 
๓. นายตรี  บุญเจือ รักษาการผู้อ านวยการส่วนงาน 
๔. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๕. นายผลเศรษฐ์  กริชติทายาวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๖. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นายชัยพฤกษ์  สุดถวิล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 



๒ 
 

๘. นายอาคม  สุวรรณรักษา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นายณัฏฐชาติ  พวงสุดรัก พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นางสาวชนกานต์  สังสีแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นายรังสิมันตุ์  กลิ่นทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายพัชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๘. นางสาวรมิตา  โรจน์สราญรมย์ พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม - 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์             
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

  
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 
 
 



๓ 
 

วาระที่ ๓.๒ สรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมการประชุม “Reinforce the Role and 
Functions of the Media in the Era of ASEAN Economic 
community” โดย Indonesia Broadcasting Commission (KPI) ระหว่าง 
๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (ส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายและ
เสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

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

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 

วาระที่ ๓.๓ การแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลและตราประทับ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี  ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ทราบ การต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่มีสถานีที่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒๓ สถานี ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ 
เอกสาร ๑ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๔๘  สถานี 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๒  

๒. ให้ส านักงาน กสทช. มีค าสั่งแจ้งระงับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจาย 
เสียงของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มิได้ยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ และมิได้ย่ืนค าขอขยายระยะเวลาขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการพร้อมเหตุผลความ
จ าเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จ านวน ๗ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๓ 



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 

 
วาระที ่๔.๒ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ส าหรับผู้ทดลองออกอากาศ     

ท่ีถูกระงับสิทธิในการทดลองออกอากาศ (ณ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙) (ส านักการ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   เห็นชอบตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยมีผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๓ ราย รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบ เอกสาร ๔ ทั้งนี้ ให้มี
ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ๒. ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการเริ่มต้นออกอากาศตามที่ 
กสท. และ คสช. ก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๓ ผลการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีได้รับ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันท่ี ๓ มีนาคม 
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ (ส าหรับผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงครั้งแรก
ก่อนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘) (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑.  อนุมัติ ให้ผู้ รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  ระหว่าง                        

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ร้องขอ จ านวน ๑๓ สถานี 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๕ 

๒.  ยกค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๗ สถานี รายละเอียดตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบเอกสาร ๖ 

๓.  กรณีการยื่นค าร้องเปลี่ยนแปลงความถ่ีเนื่องจากเกิดปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ี 
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ด าเนินการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ี ตามข้ันตอน            
ที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดก่อน 
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ีได้ ให้ท าความเห็นและแจ้งผลการตรวจสอบมายังส านัก



๕ 
 

การอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
คลื่นความถ่ี เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯและที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๔ พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนท่ีมีความพร้อมและ

สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนท่ีมี คุณภาพ พ.ศ. ...                         
(คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง / ส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม  

๑. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม  
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ... ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยให้
แก้ไขข้อ ๑๔ (๑) เป็นดังนี้  

  “ข้อ ๑๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบ
ค าขอครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ประกาศรายช่ือผู้ประกอบกิจการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน โดยให้แสดง
รายละเอียด ช่ือสถานี คลื่นความถ่ี และเขตพื้นที่การให้บริการ ลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน
เป็นระยะเวลาสามสิบวัน เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่การให้บริการนั้นๆ ตรวจสอบ” 

๒.   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. เสนอร่างประกาศตามข้อ ๑ ต่อคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
เพื่อพิจารณามีความเห็น แล้วน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุม 
กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป  

 
หมายเหต ุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๔ นี้ เพื่อจะได้น าไปด าเนินการ     

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท เอช 
พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel (คณะอนุ 
กรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมและอนุญาตให้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี แบบบอกรับสมาชิก ของ
บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ช่องรายการ H Plus Channel แตเ่นื่องจากตรวจพบว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และยังไม่เป็นที่ยุติ   
จึงก าหนดให้มีอายุใบอนุญาต ๕ ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 



๖ 
 

(๑) หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการ
กระท าความผิดและคณะกรรมการมีค าสั่งทางปกครองว่ามีการกระท าความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่
เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อน 

(๒) หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติภายหลงัจาก
ที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้อายุใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที  

๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และส านักงาน กสทช. โดยส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) 
เร่งติดตามผลการกระท าการต่อเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๑ โดยเร็ว และหากผลการด าเนินการเป็นที่ยุติแล้วจะได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อหน่วยงานด้านการอนุญาตจะได้น าผลการด าเนินการ
ดังกล่าวไปพิจารณาเงื่อนไขการก าหนดอายุใบอนุญาตตามมติ กสท. โดยเคร่งครัดต่อไป 

๓. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
(ปส.๒) น าส่งผังรายการให้ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อใช้ในการ
ก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโฆษณาอาหารและยา และส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ผส.) เพื่อใช้ในการติดตามก ากับดูแลผังรายการและเนื้อหา
รายการ 

 
หมายเหตุ   กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 
วาระที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพ่ือให้บริการโทรทัศน์  

ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ ของบริษัท   
กกตาลคู่บัวขาว จ ากัด ช่องรายการ ออนซอน ทีวี (คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์/ ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการ

โทรทัศน์ พิจารณามีความเห็นเพิ่มเติมโดยให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ร่วมพิจารณาด้วย แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
วาระที่ ๔.๗  การขอเลื่อนระยะเวลาในการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของบริษัท 

อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ช่องรายการ GO TV (โก ทีวี) (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒) มีหนังสือแจ้งให้บริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี ช่องรายการ GO TV (โก ทีวี) 
ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ี โดยเคร่งครัด และด าเนินการออกอากาศทางช่องรายการ  
GO TV (โก ทีวี) โดยทันทีนับแต่วันที่ บริษัท อาธีน่า มีเดีย จ ากัด ได้รับหนังสือแจ้ง  

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๘ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองกาญจน์ สถานี
วิทยุกระจายเสียง คนเมืองกาญจน์ คลื่นความถี่ 89.25 MHz (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๕๒ – 

๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองกาญจน์ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 89.25 MHz ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คนเมืองกาญจน์ ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับ และห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองกาญจน์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองกาญจน์ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 89.25 MHz ยินยอมช าระค่าปรับตาม
ความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕(๑) ของ
ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด คนเมืองกาญจน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองกาญจน์ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 89.25 MHz ระงับ
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทนัท ี
หากห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนเมืองกาญจน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองกาญจน์ ระบบเอฟเอ็ม คลื่นความถ่ี 
89.25 MHz ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทางปกครองจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ 
๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ซึ่งค่าปรับดังกล่าวเป็นไปตามหลักการก าหนดค่าปรับ
ทางปกครอง มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ี และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๘/
๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เมื่อส านักงาน กสทช. ได้ออกค าสั่งเตือนทางปกครอง ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) แจ้งค าสั่งดังกล่าวไปยังส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑) เพื่อท าการบันทึกประวัติของผู้ประกอบกิจการฯ ต่อไป 

๓. มอบหมายส านักงาน กสทช. โดย ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ (บส.) ร่วมหารือกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้รับใบอนุญาตด้วย 

 
วาระที่ ๔.๙ การพิจารณาให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง   

และกิจการโทรทัศน์ ของ บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 (MITI 4) (ส านัก
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม 
๑. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 (MITI 4) 

มีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของวันที่ ๓, 
๑๒ และ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปรียบเทียบปรับและบริษัท มิติ 4 ทีวี 



๘ 
 

จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 (MITI 4) ยินยอมช าระค่าปรับตามความผิดดังกล่าวแล้ว คดีถึงที่สุด กรณี จึงเป็นการ
กระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตาม ข้อ ๕ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีค าสั่งทางปกครองให้บริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 (MITI 4) ระงับ
การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยยุติการออกอากาศ
โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทันที หากบริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 (MITI 4) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้ปรับทาง
ปกครองจ 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 เพื่อทราบผลการ
พิจารณาและค าสั่งให้ระงับการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคของบริษัท มิติ 4 ทีวี จ ากัด ช่องรายการ มิติ 4 
(MITI 4)  ที่ออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย พร้อมทั้งให้ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ 
ดังกล่าว ติดตาม ก ากับดูแลมิให้ช่องรายการ มิติ 4 (MITI 4)  มีการกระท าอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอีก ดังนี ้

 ๓.๑ บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
 ๓.๒ บริษัท สตาร์ช (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ๓.๓ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จ ากัด 
 ๓.๔ บริษัท บิ๊กโฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จ ากัด 
 ๓.๕ บริษัท ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จ ากัด 
 ๓.๖ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จ ากัด 
 ๓.๗ บริษัท ไดน่าแซท คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
      ๓.๘ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

  ๓.๙ บริษัท ทรูวิช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 
  
 

 วาระที ่๔.๑๐ ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Professionalization 
and Film-Support Systems in Southeast Asia and Europe” ระหว่าง
วันท่ี ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และหลักสูตร “Broadcasting and Content 
Regulation” ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  (ส่วนงาน กสทช. พลโท 
ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ/ ส านักอ านวยการสายงานกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
 

 



๙ 
 

มติท่ีประชุม 
๑. เห็นชอบรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Professionalization and 

Film-Support Systems in Southeast Asia and Europe” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 

๒. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอรายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
“Broadcasting and Content Regulation” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อที่ประชุม กสท.            
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ มีข้อสังเกตตามบันทึกแนบ 
 

วาระที่ ๔.๑๑ การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๔๘๒/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ (มส.)) 
 
มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์) หรือ กสทช.  

พันต ารวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า เป็นผู้รับมอบอ านาจในการด าเนินคดีแทน กสท.  
๒. เห็นชอบแนวทางการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องคดีตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ 
 
หมายเหตุ   รับรองมตริะเบียบวาระที่ ๔.๑๑ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๑๒ บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหากรณีผู้รับใบอนุญาต 
ในหมวดหมู่ ความคมชัดปกติ  (SD) ออกอากาศด้ วยความคมชั ดสู ง (HD) 
(คณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขันด้านกิจการกระจายเสยีงและกจิการ
โทรทัศน์/ ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการแข่งขัน/ ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 

 
 มติท่ีประชุม    

๑. มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ท าความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายทุกราย โดยจัดท าเป็น
ประกาศส านักงาน กสทช. เกี่ยวกับแนวทางการน าบริการโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตไปออกอากาศ จะต้องน าไป
ออกอากาศตามที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ดัดแปลง ผังรายการหรือเนื้อหา
รายการ หรือมาตรฐานความคมชัด  เว้นแตม่ีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่ไม่สามารถให้บริการออกอากาศมาตรฐาน
ความคมชัดสูง(HD) ก็ให้ออกอากาศในมาตรฐานความคมชัดปกติได้  

๒. มอบหมายส านักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก ากับการ
แข่งขันด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันมีการกระท าอันเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทัว่ไป 
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดล าดับบริการโทรทัศน์ หรือไม่  หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ 



๑๐ 
 

ไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว ให้สรุปข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐานและด าเนินกระบวนการทางปกครอง
ให้ครบถ้วน แล้วเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

 
หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
วาระที่ ๕.๑  การด าเนินคดีปกครองหมายเลขด าท่ี ๑๑๖๔/๒๕๕๘ (ส านักกฎหมายกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ (มส.)) 
 

 มติท่ีประชุม มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ รักษาการผู้อ านวยการ
ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้รับมอบฉันทะหรือรับมอบอ านาจช่วง เพื่อไปให้ถ้อยค าต่อ
ศาลปกครอง ในคดีปกครอง หมายเลขด าที่ ๑๑๖๔/๒๕๕๘ 

 

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
วาระที่ ๕.๒  โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) (ส านักกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
การประชุม (กส.)) 
 

 มติท่ีประชุม    
ที่ประชุมเสียงข้างมาก (ประธาน กสท.(พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์) และ กสทช.     

พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสง่า) มีมต ิมอบหมายส านักงาน กสทช. ส่งเรื่อง โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสทช. ให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยเห็นว่า เป็นอ านาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

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

หมายเหตุ   รับรองมติที่ประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๒ นี้ เพื่อด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 



๑๑ 
 

 
 
  

 
 
 

  
 


